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            ٢ص                                     ٢٤٠٢:                العدد٥/٢/٢٠١٢ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  برعاية أمير قطر" الستكمال خطوات المصالحة"ان في الدوحة اليوم عباس ومشعل يجتمع.٢
 ٥   الثاني يبحثان جهود التسوية  وعبد اهللاعباس.٣
 ٦  هنية يبحث مع ملك البحرين قضيتي القدس والحصار ويدعو لتحرك عربي وإسالمي.٤
 ٦   المستوطنينوإرهابفياض يطالب بتدخل دولي لوقف عدوان االحتالل .٥
 ٧  سويسرا رفعت حركة حماس من قائمة المنظمات اإلرهابية: المصريمشير .٦
 ٧  زيارة هنية للدوحة سيكون لها ما بعدها: رزقة.٧
 ٨   خمسة خيارات وبدائل بعد فشل المفاوضاتالقيادة لديها : واصل أبو يوسف.٨
 ٩   مليون شيكل شهريا لتزويد غزة بالكهرباء٤٥ إلي ٤٠ ما بين "إسرائيل"لـالسلطة تدفع  :كتانة.٩
١٠  بوتو اليغري البرازيلية توقع مذكرة تفاهم مع بلدية "بلدية رام اهللا".١٠
١٠  مثال صارخ على محاوالت القفز عن جوهر القضية الفلسطينيةتصريحات كي مون : المجدالوي.١١
    

    :المقاومة
١١   لقاء مشعل وعباس في الدوحة سيبحث تشكيل الحكومة:أبو مرزوق.١٢
١١  ال توافق بعد على رئيس الحكومة المقبلة: الزهار.١٣
١٢  "الوحدة"المخاطر المحدقة بالقضية تستوجب : حمدان.١٤
١٣  حماسبشأن معتقلي " لجنة الحريات"ضلل ت" فتح: "برهوم.١٥
١٣  معركة زعامة حماس تحسم لصالح مشعل: وسط الشرق األ.١٦
١٤  مشعل يغادر المملكة بعد زيارة استمرت أسبوعا: الدستور.١٧
١٤  يخوضون إضراباً عن الطعام تضامناً مع األسير خضر عدنانون االحتالل أسرى الجهاد في سج.١٨
١٤    المصالحةوإتمامجبهة التحرير العربية تدعو إلى تفعيل طلب عضوية فلسطين .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  "المعادية إلسرائيل"ليبرمان يؤكد على ضرورة إسقاط األنظمة .٢٠
١٥   سادسة وتتسلم اثنتين العام الجاريتل أبيب تعقد صفقة لشراء غواصة نووية.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٦  مسيرات في رام اهللا ضد الغالء ورفع الضرائب وسياسة الحكومة االقتصادية.٢٢
١٦   لبناء مركز تجاري بالبلدة القديمة في القدس إسرائيليمخطط.٢٣
١٧  سلطات االحتالل تواصل هدم المنازل وقمع المظاهرات السلمية: "أوتشا".٢٤
١٧  المستوطنون يحاولون إحراق مسجد في الضفّة.٢٥
١٨  جنود االحتالل يجبرون فلسطينيين على التعري عند أحد الحواجز.٢٦
١٨   تمنع بيع األدوية الفلسطينية في القدس"إسرائيل": نقيب صيادلة فلسطين.٢٧
١٨  لجنة المصالحة المجتمعية تطالب بالتوافق على حكومة تجسد المصالحة على األرض.٢٨
١٩  من بلدة الخضر تقرر هدم منزلين لشقيقين إسرائيليةمحكمة .٢٩
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١٩  قطيع أغنام جنوب الخليل  مستوطن مسلح يسرق.٣٠
١٩ عدنان في جنينخضر خيمة التضامن مع األسير  االحتالل يدهم.٣١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠     للشعب الفلسطيني نامةدع الميؤكد  يلتقي هنية ونالبحريملك .٣٢
٢٠   بالعريش"إسرائيل"تفجير خط الغاز المؤدى إلى .. للمرة الثانية عشرة.٣٣
   

   :دولي
٢٠  ضد إيران" مهين"تتبرأ من إعالن إسرائيلي " سامسونغ"شركة .٣٤
    

   :تقارير
٢١ ولكن هل تنجح تل أبيب في مهاجمة إيران؟... تلويح إسرائيلي متواصل بالحرب.٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣ ياسر الزعاترة.. !!عودة الجندي اإلسرائيلي إلى أهله سالما.٣٦
٢٥ ي عريب الرنتاو.."الورقة" الزيارة وحماس "فشل"عن .٣٧
٢٧   حسام كنفاني..أين الخيارات؟.٣٨
٢٨  نواف الزرو ..!مجددا" ضفتان لالردن"الليكوديون يستحضرون برنامج .٣٩
٣٠   مرزوق الحلبي..والفلسطينيون؟... حسم اإلسرائيليون خيارهم .٤٠
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  
  ي عن غزة مقابل رفع الحصار االقتصاد"إسرائيل"مساع لتمديد التهدئة بين حماس و": الشرق األوسط" .١

في » الثانية«صحة ما كشفت عنه القناة » الشرق األوسط«أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: غزة
د جهود تبذل حاليا من أجل التوصل لتهدئة متبادلة التلفزيون اإلسرائيلي مساء أول من أمس بشأن وجو

وذكرت المصادر أن . بين إسرائيل وحركة حماس مقابل رفع الحصار االقتصادي عن قطاع غزة
الشخص الذي يلعب جهدا كبيرا في هذا التطور هو جيرشون بسكين، رئيس معهد الدراسات اإلسرائيلية 

التوصل لصفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل وأفرج  الفلسطينية، الذي لعب الدور المركزي في -
بموجبها عن الجندي األسير جلعاد شاليط مقابل أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطينيين في أكتوبر 

  .الماضي) تشرين األول(
وأكدت المصادر أن بسكين واصل منذ إنجاز صفقة تبادل األسرى إجراء االتصاالت مع شخصيات في 

وأكدت المصادر .  عالقة بحركة حماس بهدف الحصول على موافقة على تمديد التهدئةقطاع غزة على
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أن طموح بسكين أكبر من مجرد التوصل لتمديد التهدئة، لكن مواقف حماس وحكومة نتنياهو لم تسمح 
  .بتحقيق هذا الطموح

 الحكومة اإلسرائيلي، وكانت القناة الثانية قد كشفت النقاب عن أن ديفيد ميدان، المبعوث الشخصي لرئيس
وحسب القناة، فإن إسرائيل ستلتزم وفق . سيتوجه قريبا للقاهرة لبحث سبل إنجاز اتفاق تمديد التهدئة

ووجه الكثير من . االتفاق بالسماح بدخول كافة السلع دون أي قدر من التحفظ، من ضمن ذلك مواد البناء
و تجاه قطاع غزة، ال سيما في ما يتعلق بالحصار المحافل اإلسرائيلية انتقادات حادة لسياسات نتنياه

االقتصادي، إذ أشارت المحافل إلى أن حقيقة قيام األنفاق بتلبية حاجيات القطاع أفقد الحصار القدرة على 
تحقيق أهدافه، في الوقت الذي تمكنت فيه حركة حماس والمنظمات الحقوقية من مهاجمة إسرائيل في 

  .المحافل الدولية
ه قال النائب المستقل جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن مطالب رفع من ناحيت

الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة قانونية وأخالقية، وإن الذرائع التي كانت تسوقها إسرائيل الستمراره 
يسحب «دئة وأكد الخضري أن انتهاء ملف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط واستمرار الته. قد سقطت

كافة الذرائع من االحتالل اإلسرائيلي، ويجب أن يكون ذلك محفزا لدور دولي أكبر وضغط أقوى تجاه 
وشدد الخضري في تصريح صحافي، . »إنهاء الحصار ومتابعة المجتمع الدولي الخطوات العملية لذلك

 مخالف التفاقية جنيف أمس، على أن الحصار يجب أن ينتهي وأن ال يتم ربطه بأي ملف، ألن استمراره
  .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقابا جماعيا

وأوضح أن معابر غزة التجارية وحركتها ما زالت تعيش تحت ضغط القيود واإلغالق دون أي حراك 
ة وإطالق سراح جوهري تجاه إدخال المواد األساسية والمستلزمات رغم استمرار التهدئة في قطاع غز

وبين أن اإلحصائيات الرسمية تؤكد أن معدل الشاحنات . الجندي شاليط الذي كانت تتحجج به إسرائيل
اليومي التي يسمح بدخولها إلى غزة ال تتجاوز ربع احتياجات القطاع، إضافة لمواصلة حظر تصدير 

ا تحاول إسرائيل ترويجه البضائع باستثناء كميات محدودة جدا من الزهور والتوت األرضي، عكس م
  .إعالميا

 ٥/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  برعاية أمير قطر" الستكمال خطوات المصالحة"عباس ومشعل يجتمعان في الدوحة اليوم  .٢

» لقاء ثالثياً«أن الدوحة ستشهد اليوم » الحياة«أكدت مصادر متطابقة لـ :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
» حماس«لذي وصل الى الدوحة أمس، ورئيس المكتب السياسي لحركة يضم الرئيس محمود عباس ا

قضايا استكمال خطوات «خالد مشعل برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك للبحث في 
  .والتي انطلقت في القاهرة» حماس«و» فتح«بين حركتي » المصالحة الفلسطينية

مشعل في الدوحة قبل ظهر -لقاء عباس«، إن »الحياة«وقال مصدر قريب من الرئيس الفلسطيني لـ 
اليوم يأتي بدعوة من أمير قطر الذي يولي قضية المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية أولوية منذ 

ولفت الى أن االجتماع يأتي في ظل أجواء ايجابية بعد اتفاق المصالحة ولقاءات بين الحركتين . »سنوات
يجيء في إطار تعزيز عملية تطبيق اإلجراءات التي تم التوافق عليها «دوحة أخيراً، مضيفاً أن لقاء ال

. »وتحقيق المصالحة والتقدم إلنهاء حال االنقسام تمهيداً لدخول الفلسطينيين مرحلة جديدة) في القاهرة(
مسألة «أن أبرز قضية تحتاج الى معالجة وتوافق سريعين تكمن في » الحياة«ورأت مصادر تحدثت الى 
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وفيما لم تستبعد المصادر أن يخطو عباس ومشعل في . »لتوافق على رئيس حكومة فلسطينية جديدةا
خطوة توافقية الفتة باتجاه تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية من خالل دور حيوي سيقوم «اجتماع الدوحة 

مشاورات فتح «، قال مصدر قريب من عباس أن »به أمير قطر لدعم الوحدة والتفاهم بين الفلسطينيين
  .»وحماس لم تنقطع في شأن تشكيل حكومة فلسطينية توافقية جديدة من كفاءات فلسطينية غير فصائلية

إن » الحياة«وسئل مصدر فلسطيني عن اختيار الدوحة موقعاً لعقد االجتماع بدالً من القاهرة، فقال لـ 
على عقد اللقاء برعاية أمير قطر، وهو الدوحة كانت تشجع دائماً التوافق بين فتح وحماس، وتم التوافق «

، ويأتي في اطار استمرار الدعم لما جرى في )بين عباس ومشعل(استكمال للقاءات عقدت في القاهرة 
  .»القاهرة

تفاؤل بمزيد من االيجابية، «وعن توقعاته الجتماع عباس ومشعل، عبر المصدر الفلسطيني عن 
 تحوالت في المنطقة تشدد على أن تتمسك األطراف فالظروف المحيطة بنا تسهل األمور، وهناك

لن يتم تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات اال بالوحدة «: وقال. »الفلسطينية كافة بالوحدة الوطنية
  .»الوطنية

  ٣/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
   الثاني يبحثان جهود التسوية  وعبد اهللاعباس .٣

ي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة الساحلية، بحث العاهل األردني الملك عبداهللا الثان
  .” اإلسرائيلي”أمس، التطورات المتصلة بجهود تحقيق السالم بين الجانبين الفلسطيني و

فقد جرى خالل اللقاء تقييم الوضع بشكل عام، السيما في ” بترا“وبحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية 
في عمان خالل الفترة ” إسرائيليين”ية التي جرت بين مسؤولين فلسطينيين وإطار اللقاءات االستكشاف

. الماضية، واالتصاالت التي أجراها األردن مع مختلف األطراف الدولية المعنية بإطالق المفاوضات 
في ضوء زيارة األمين ” العملية السلمية“وتبادل العاهل األردني مع عباس وجهات النظر إزاء تطورات 

وأكد العاهل األردني استمرار بالده في تقديم كل . م لألمم المتحدة بان كي مون األخيرة الى المنطقة العا
  .دعم ممكن للشعب الفلسطيني من أجل التوصل إلى سالم شامل يعيد حقوقه المشروعة 

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن األردن يمارس ضغوطاً شديدة على عباس للموافقة على إجراء جوالت 
، طالبا عدم ذكر اسمه، أن )أ.ب .د (وأبلغ المصدر . تحت رعايته ” إسرائيل“جديدة من المحادثات مع 

العاهل األردني ومسؤولين آخرين كثّفوا على مدار األسبوع الماضي ضغوطهم الشديدة على عباس 
 االستيطان في ظل رفضها وقف” إسرائيل“إلقناعه بالعدول عن موقفه الرافض الستمرار المحادثات مع 

وأوضح المصدر أن العاهل األردني طلب من عباس منح اللجنة الرباعية . ” حل الدولتين”وااللتزام ب
. من خالل إجراء المزيد من المحادثات في عمان ” إسرائيل“الدولية فرصة ثانية لممارسة الضغوط على 

فاوضات، لكنها تعتبر أنه من وأضاف أن األردن تؤيد المواقف الفلسطينية بتعارض االستيطان مع الم
التي باتت من “لخططها االستيطانية ” إسرائيل“الخطأ إغالق الباب كليا أمام المفاوضات في ظل تصعيد 

  .” وجهة النظر األردنية تهدد جدياً حل الدولتين وهو أمر يمثل خطراً استراتيجياً على عمان
  عية الدولية للدفع باتجاه تمديد اللقاءات وتحدثت مصادر فلسطينية مطلعة عن محاوالت للجنة الربا
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” رزمة إجراءات“في عمان من خالل طرح ” اإلسرائيلي”االستكشافية بمشاركة الطرفين الفلسطيني و
  .لتشجيع القيادة الفلسطينية على تمديد فترة اللقاءات لمدة شهرين إضافيين 

  ٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  ي القدس والحصار ويدعو لتحرك عربي وإسالميهنية يبحث مع ملك البحرين قضيت .٤

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور إسماعيل هنية بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى : المنامة
آل خليفة في قصره بالمنامة، حيث دار نقاش عميق حول عدد من القضايا المهمة والتي كان على رأسها 

ة صهيونية شرسة لتهويدها واالستيطان اليومي، وكذلك قضية قضية القدس وما تتعرض له من حمل
  .الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات وأزمة الكهرباء، إلى جانب العالقات الثنائية

وأكد هنية خالل اللقاء على ضرورة التحرك العربي سواًء عبر الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر 
 وتعزيز صمود أهلها، داعًيا إلى أن تكون القدس جزًءا من العملية التعليمية اإلسالمي إلنقاذ مدينة القدس

  .ألبناء األمة كي تتحمل هذه األمة مسئولياتها تجاه أولى القبلتين
واستعرض خالل اللقاء الوضع في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الذي خلف الشهداء والجرحى 

  .والبيوت المدمرة
، إلى مملكة البحرين للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى )٢-٤(ليوم السبت وكان هنية وصل صباح ا

ال خليفة، قادًما من قطر، وذلك في ثاني محطة له في جولته الخارجية الجديدة التي بدأها قبل نحو 
  .أسبوع

  ٤/٢/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  ستوطنين الموإرهابفياض يطالب بتدخل دولي لوقف عدوان االحتالل  .٥

 استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في مكتبه في مدينة رام اهللا عصر أمس، ماسيمو :رام اهللا
داليما رئيس الوزراء االيطالي األسبق، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على تطورات األوضاع السياسية 

ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق، في األرض الفلسطينية المحتلة، واالنتهاكات االسرائيلية المستمرة 
، والقدس الشرقية، كما وضعه في صورة اعتداءات المستوطنين )ج(وخاصة في المناطق المسماة 

االرهابية على حياة أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها االعتداء 
قرية، مشيراً الى تزامن هذه االعتداءات مع االرهابي على قرية النبي صالح، ومحاولة حرق مسجد ال

اعتداءات قوات االحتالل واستخدامها للعنف ضد االحتجاجات السلمية للمواطنين، والتي أدت الى قتل 
عدد من المواطنين في العديد من المواقع على مدار األعوام الماضية، والتي كان آخرها استشهاد الشاب 

  .ة أسابيع، في قرية النبي صالح نفسها عاماً، قبل عد٢٧مصطفى التميمي 
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة والتدخل الفاعل اللزام 
اسرائيل بوقف جميع هذه االنتهاكات، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، 

 دون ذلك وفي ظل استمرار اعتداءات قوات االحتالل وارهاب كمرجعية للعملية السياسية، واعتبر أنه
مستوطنيه ضد شعبنا وأرضنا، فان الحديث عن العملية السياسية يكون غير ذي مغزى، ال بل وخارج 

  .النص
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كما أطلع فياض داليما على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على األزمة المالية التي تعاني 
ن، وذلك بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بااللتزامات المالية المطلوبة منها، وأشار الى منها منذ عامي

أن الحكومة تسعى الى التغلب على هذه األزمة من خالل حوار وطني يحقق أعلى درجة من التوافق 
لمالية، لتقاسم األعباء، ومراعاة أسس ومعايير العدالة االجمالية في توزيع العبء الناجم عن األزمة ا

وشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بااللتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية 
  .في التغلب على هذه األزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا

 وبما يساهم في تطوير الدور وشدد على ضرورة بناء عالقات شراكة استراتيجية بين أوروبا وفلسطين،
األوروبي الكفيل بتحقيق التوازن في العملية السلمية لتمكينها من تحقيق األهداف المطلوبة منها، وفي 
مقدمتها انهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة 

  .رقية وعاصمتها القدس الش١٩٦٧على كامل حدود عام 
وأكد فياض اصرار السلطة على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق وتوسيع الجاهزية الوطنية القامة دولة 

، وفي القدس الشرقية، وكذلك قطاع )ج(فلسطين المستقلة، وبنيتها التحتية، وخاصة في المناطق المسماه 
مؤسساته كشرط أساسي غزة، األمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، واعادة الوحدة للوطن و

  .ورافعة للتقدم بنجاح نحو دولة فلسطين المستقلة
من جانبه أكد داليما على العالقات التاريخية بين البلدين والشعبين، والقائمة على الصداقة والتفاهم 
واالحترام المتبادل، وجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وخاصة حقه في اقامة دولته 

  .مستقلة، كما أشاد بجهود السلطة الوطنية في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتيةال
  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  سويسرا رفعت حركة حماس من قائمة المنظمات اإلرهابية: المصريمشير  .٦

قال مشير المصري النائب عن حركة حماس في تصريحات خاصة :  يوسف أبو وطفة–غزة 
إن سويسرا رفعت حركة حماس من قوائم التنظيمات الموجودة على الئحة اإلرهاب لديها، ” الشرق”لـ

وإنها سمحت لمؤسسات سويسرية بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في غزة لتنفيذ أنشطة ومشاريع بما 
ويسرية هناك سعي من قبل الحكومة الس“وأضاف . في ذلك تدريب كوادر تعمل في الوزارات المختلفة

للتحرك لرفع حركة حماس من قوائم اإلرهاب الموجودة لدي االتحاد األوروبي، وأصبحوا يتعاطون مع 
  . ”الحركة على أنها حركة مقاومة كفل لها القانون الدولي ذلك

وكان المصري شارك األسبوع الماضي في أول زيارة رسمية لنواب من حركة حماس إلى سويسرا 
انيين الدولي والبرلمان السويسري، وشدد المصري على أن العديد من المسؤولين بدعوة من اتحاد البرلم

األوروبيين أكدوا لوفد نواب حماس في المجلس التشريعي أنه ال يمكن بأية حال من األحوال القفز عن 
  .حركة حماس أو محاولة فك االرتباط الموجود بينها وبين الشارع الفلسطيني

  ٤/٢/٢٠١٢الشرق، الدمام، 
  
  زيارة هنية للدوحة سيكون لها ما بعدها: رزقة .٧

أكد الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني :  أحمد المصري- غزة
إسماعيل هنية، على أن زيارة األخير لقطر زيارة ناجحة، وأنها سيكون لها أكثر من مردود إيجابي على 
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 ملف إعادة إعمار قطاع غزة، والخريجين الجامعيين الوضع الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص في
  .والعمال

تكللت الزيارة بنجاح على :"وقال رزقة في تصريح خاص عبر الهاتف من العاصمة البحرينية المنامة 
أكثر من صعيد، في المستوى السياسي واالقتصادي والمالي، ونأمل أيضا أن يكون لها موقع باإلضافة 

  ".ي موضوع الكهرباء بالتعاون مع مصرإلى الملفات السابقة ف
وأضاف رزقة إن اجتماع هنية مع األمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني، قد تطرق إلى جملة من 
القضايا، الهامة وعلى رأسها ملف مدينة القدس، والمصالحة الوطنية، والعمل على رفع الحصار 

  .متواصلةاإلسرائيلي الخانق المفروض على القطاع منذ خمس سنوات 
وأوضح أن قطر ستقوم بتنفيذ جملة من القضايا بشكل منفرد، في سياق القضية الفلسطينية، فيما أنها 
ستقوم أيضا بالتعاون مع اآلخرين لكسر الحصار وفق قرار جامعة الدول العربية، مثنيا على الدور 

  .القطري وما تقدمه قطر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
خالد مشعل، سيلتقي رئيس " حماس"كر رزقة أن رئيس المكتب السياسي لحركة من جهة أخرى، ذ

  .السلطة محمود عباس في الدوحة بحضور األمير القطري
المصالحة الوطنية إلى األمام، وتطبيق ما تم االتفاق عليه " دفع"وقال إن اللقاء يهدف للبحث في كيفية 

 الفاصلة بين القرار السياسي والتنفيذي والسيما في جسر المسافة"على أرض الواقع، و" أمانة ودقة"بـ
  ".رام اهللا

أعتقد أن قضايا الشعب الفلسطيني ستكون أيضا حاضرة في هذا اللقاء، وال سيما الحديث عن :"وأضاف 
  ".القدس، ودور األمة العربية لفك الحصار عن غزة، والتهويد، وقضية النواب

  .محدد لم يتح له المشاركة في لقاء مشعل عباسوتابع قائالً إن برنامج زيارة هنية ال
ال توجد نقاط اختالف حتى تكون هناك : "ونفى أن يكون اللقاء قد تم بوساطة قطرية على اعتبار أنه

واسطة بين مشعل وعباس، وهناك رغبة لدى الطرفين لاللتقاء والتباحث حول المصالحة وتنفيذها قدما 
  ".منة بين الرجلين للدوحةإلى األمام، حيث كانت الزيارة متزا

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   خمسة خيارات وبدائل بعد فشل المفاوضاتالقيادة لديها : واصل أبو يوسف .٨

 كشف الدكتور واصل ابو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان : الدستور–القدس المحتلة 
  القيادة الفلسطينية ومن خالل اجتماع 

لجنة المتابعة العربية المقرر عقده في الحادي عشر من هذا الشهر، لديها خمسة خيارات وبدائل بعد فشل 
واكد ابو . المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية، ووصولها الى طريق مسدود بسبب التعنت االسرائيلي

الذهاب : والان الخطوات الخمس المقرر اتخاذها ستتمثل في ا«يوسف في تصريح خاص عممه امس 
: ثانيا. الى االمم المتحدة لتجديد استئناف المساعي الفلسطينية لالعتراق بالدولة الفلسطينية المستقلة

دعوة االطراف الموقعة : ثالثا. انضواء فلسطين في كل الوكاالت والمنظمات الولية التابعة لالمم المتحدة
 استمرار االستيطان االسرائيلي، وعمليات على اتفاقية جنيف البطال خطوات االحتالل المتمثلة في

متابعة مشروع حول االستيطان في مجلس االمن الدولي التخاذ قرار : رابعا. التهويد التي تنفذ بالقدس
متابعة فتوى الهاي : خامسا. بوقف كافة النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس وادانتها دوليا
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ائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل في الضفة وغزة مع بخصوص جدار الضم والتوسع، وجر
  .المحكمة الدولية

  ٥/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
   مليون شيكل شهريا لتزويد غزة بالكهرباء٤٥ إلي ٤٠ ما بين "إسرائيل"لـالسلطة تدفع  :كتانة .٩

حمود عباس طلب عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة بأن الرئيس الفلسطيني م.  أكد د: سما - رام اهللا
تكرارا االسراع بربط قطاع غزة بشبكة كهرباء الربط الثماني مع الدول العربية المجاورة من أجل 

 ساعة ١٢التخفيف من وطئة أزمة الكهرباء على أهلنا في القطاع في ظل عجز كهربائي يزيد على 
اء في غزة من خالل تنسيق وأضاف أن القيادة الفلسطينية تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة الكهرب. يوميا

مستمر مع كافة الجهات المعنية مشيرا الى العديد من المراسالت  مع القيادة المصرية من اجل التوصل 
  .الى اتفاقية بهذا الشأن

نسخه عنه السبت ان الرئيس محمود عباس كان قد طلب ) سما(وأوضح في تصريح صحفي تلقت 
 من البنك االسالمي للتنمية ٢٠٠٧غزة ومصر في عام وبشكل مباشر تمويل مشروع الربط ما بين 

اال ان المشروع .  مليون دوالر للمشروع٣٢,٥وتمت االستجابة لطلبه ورصد مبلغ . والصناديق العربية
الظروف السياسية واالمنية ال تسمح ونأمل ان تسمح في "لم يتم تنفيذه ألن الرد المصري كان دائما بان 

  ".المستقبل لطرح العطاء
وأضاف كتانة أن مشروع الربط هو مشروع مشترك ما بين وزارة الكهرباء المصرية وسلطة الطاقة 

وأن الشركة القابضة  لكهرباء مصر انهت إقرار المواصفات الفنية من اجل طرح العطاء . الفلسطينية
 وال زال .لشبكة الربط الكهربائي التي تربط قطاع غزة بمصر بالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية

  .التنسيق جاريا ومستمرا بين الجانبين في هذا الشأن
. وتابع كتانة ان سلطة الطاقة من المؤسسات الرسمية القليلة التي لم يتوقف عملها في غزة رغم االنقسام

وانها تبذل جهدا جبارا الدخال المواد والمعدات الى قطاع غزة من اجل تحسين البنية التحتية لشبكات 
واجراء االصالحات الالزمة على ما تعطل منها خالل الحرب على  غزة رغم الظروف الكهرباء 
  .الصعبة

 لزيادة كمية الكهرباء التي تغذي قطاع غزة من ٢٠١٠واضاف ان سلطة الطاقة بذلت مساع في عام 
ولكن شركة كهرباء غزة . من الكهرباء% ٦٢شركة الكهرباء االسرائيلية والتي تزود القطاع بحوالي 

 كيلو فولت مما كان سيسمح بزيادة ١٦١رفضت تقديم الضمانات المالية من اجل ربط غزة على خط 
  . ميغاواط٧٠كمية الكهرباء من اسرائيل بـ 

 مليون شيكل شهريا السرائيل لتزويد قطاع غزة ٤٥-٤٠وأشار أن السلطة الوطنية تدفع ما بين 
 مؤكدا بأن ارتفاع اسعار الكهرباء في اسرائيل يؤثر بالكهرباء وال يقوم قطاع غزة بتغطية هذه التكاليف

  .بشكل مباشر على أسعار الكهرباء ليس في الضفة فحسب وانما كذلك في قطاع غزة
وقال أن سلطة الطاقة تسعى حالياً الى تأهيل الجزء المعطل من محطة غزة لتوليد الكهرباء من اجل 

ومن المتوقع ان يتم االنتهاء من .  ميغاوط١٢٠الى ) ياحال( ميغاواط  ٨٥زيادة كمية انتاج الكهرباء من 
   . ٢٠١٢اعادة تأهيل الجزء المعطل للمحطة في نهاية اذار 

  ٤/٢/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
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   توقع مذكرة تفاهم مع بلدية بوتو اليغري البرازيلية"بلدية رام اهللا" .١٠

مذكرة تفاهم مع رئيس بلدية بورتو اليغري  وقعت رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل أمس :رام اهللا
وقالت ميخائيل أن بلدية رام اهللا فخورة بتوقيع مذكرة التفاهم مع . جوزيف فورتوناتي في بلدية رام اهللا

  .هذه المدينة المناصرة لحقوق شعبنا وضرورة عيشه في أمن وسالم
ل إبراهيم الزبن ومساعد وزير وخالل توقيع مذكرة التفاهم والتي حضرها كل من سفيرنا في البرازي

محمود . منجد صالح وأعضاء المجلس البلدي كامل جبيل وم. الخارجية لشؤون االميركيتين السفير د
عبد اهللا وغطاس بوشة، ومديرة العالقات العامة مها شحادة مسؤولة اإلعالم مرام طوطح، رحبت 

مشيرة إلى أن بلدية رام اهللا سعيدة بهذه ميخائيل برئيس بلدية بورتو اليغري وزوجته وابنه والحضور، 
الزيارة التي ستحضر لعالقة تعاون وشراكة مع بلدية بورتو اليغري، وقدمت ميخائيل نبذة عن مدينة رام 
اهللا والحياة العامة والثقافية واالقتصادية والسياسية فيها، باإلضافة إلى حديثها عن مجالس بلدية رام اهللا 

  .بلدية التي تم عرضها للحضور من خالل فيلم عن ابرز مشاريع البلديةالمتعاقبة وانجازات ال
  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  مثال صارخ على محاوالت القفز عن جوهر القضية الفلسطينيةتصريحات كي مون : المجدالوي .١١

ي قطاع غزة ال تزال ردود األفعال تتوالى على رفض ممثلي المجتمع المدني ف:  فتحي صباح-غزة 
الدعوة التي وجهها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون للقائه في مكتب ممثله الخاص في غزة 
الخميس الماضي، اذ القى رفض ممثلي المجتمع المدني ارتياحاً شعبياً وفصيلياً ورسمياً من حركة 

فيذية لمنظمة التحرير والحكومة التي تقودها في غزة، وغضباً من أمانة سر اللجنة التن» حماس«
  .الفلسطينية التي قدمت اعتذاراً له على رشقه باألحذية على مشارف القطاع

وتداعى عدد من قيادات المجتمع المدني وممثليه واألكاديميين والناشطين الشباب في غزة الى عقد لقاء 
درس أسباب مقاطعة جميل المجدالوي ل» الجبهة الشعبية« الجمعة بدعوة من النائب عن -ليل الخميس 

  .اللقاء مع بان وتداعياته
إن المجتمعين عبروا عن رضاهم وتثمينهم موقف مدير » الحياة«وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ 

لحقوق االنسان عصام يونس ومنسق شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا اللذين قررا » الميزان«مركز 
وازن في تركيبة وفد المجتمع المدني ورفض إشراك ممثلين االثنين الماضي رفض لقائه بسبب عدم الت

  .عن ذوي األسرى وضحايا العدوان االسلرائيلي
لكن المجتمعين عبروا ايضاً عن رفضهم واستيائهم من رشق بان باألحذية، وعبروا عن حرصهم على 

 مؤسسات تستمر قضيتنا الوطنية ويستمر صوت شعبنا مسموعاً على المستوى العالمي وفي كل«أن 
وأجمع . »وميادين الرأي العام الشعبي والرسمي، وعدم تكرار االرتباك الذي واكب زيارة بان

بلورة سياسة «المجتمعون على جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساهم في 
  .»وآليات وطنية جامعة وموحدة

من تتم دعوتهم لمثل هذه اللقاءات، أياً كان المدعوون ينبغي على «: أمس» الحياة«وقال المجدالوي لـ 
والجهة الداعية، التأكيد دائماً على أن للفلسطينيين عنواناً يمثلهم هو منظمة التحرير، وليس مقبوالً من 

وأضاف إن أي . »أحد التساوق مع تصنيفات بعض األطراف الدولية لفصائل العمل الوطني الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ١١ص                                     ٢٤٠٢:                العدد٥/٢/٢٠١٢ األحد :التاريخ

مكملة لدور منظمة التحرير الفلسطينية ومستظلة «يجب أن تكون » مهنية«اص لقاءات مع جهات اختص
بها، حتى ال يتشجع الباحثون عن بدائل، خصوصاً في ظل االنقسام الحالي وما ألحقه بالشعب والقضية 

  .»وبالتمثيل الوطني الموحد من أضرار
بط الدولة بالمفاوضات المباشرة ووصف المجدالوي تصريحات بان إثر زيارته للقطاع، سواء المتعلقة بر

مع اسرائيل أو قضايا الفلسطينيين الحياتية، وكأنها مواضيع للمقايضة على حساب القضية الوطنية 
مثال صارخ على محاوالت القفز عن جوهر القضية الفلسطينية، كقضية شعب من حقه أن «األساس و 

ره التي شرد منها وأصبح في حاجة إلى يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه العودة إلى ديا
  .»مساعدة اآلخرين

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
   لقاء مشعل وعباس في الدوحة سيبحث تشكيل الحكومة:أبو مرزوق .١٢

" حماس"أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية             : القاهرة
 رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس الـسلطة محمـود            بين) ٢-٥( لقاًء سيجمع األحد     أن

  .عباس في العاصمة القطرية الدوحة
ـ    قال أبو مرزوق إن الدوحة وجهت      ) ٢-٣(الجمعة  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وفي تصريحات خاصة ل

  .ء في قطردعوة لمشعل وعباس للمشاركة في اللقاء بناء على رغبة األخير الذي طلب أن يكون اللقا
ـ        أن اللقاء سيبحث فـي     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وعن أبرز عناوين اللقاء؛ كشف القيادي الفلسطيني ل

ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية ومتابعة نتائج اجتماع لجنة منظمة التحرير الـذي عقـد مـؤخًرا فـي                  
  .لعامالعاصمة األردنية عمان، كما سيتطرق اللقاء إلى بحث الوضع السياسي ا

  ٤/٢/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  ال توافق بعد على رئيس الحكومة المقبلة: الزهار .١٣
محمود الزهار، إنه حتى اآلن لم » حماس«قال القيادي البارز في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ردد من أن يحدث توافق على شخصية محددة لشغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، ونفى ما ت
وأضاف في . النائب المستقل زياد أبو عمرو هو المرشح األبرز، موضحاً أنه مرشح الرئيس الفلسطيني

حتى اآلن لم يتم التوافق على من سيرأس الحكومة المقبلة، سواء داخل «: »الحياة«تصريحات الى 
  .»الحركة أو بيننا وبين حركة فتح

ال يوجد جديد، فما زالت االعتقاالت والمحاكمات «: زهاروعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قال ال
إيجابي، » فتح«، الفتاً إلى أن الكثير من الكلمات التي تصدر من قيادات »العسكرية مستمرة في رام اهللا

وطالب بضرورة أن تتخذ السلطة في رام . لكن ما يطبق على األرض مختلف تماماً وغير مبشّر إطالقاً
لماذا «: وتساءل باستنكار. ة ملموسة تعكس نياتها السليمة، إن صدقت، تجاه المصالحةاهللا خطوات حقيقي

كذلك هناك مؤسسات كثيرة للحركة ال ... ال يقومون بفتح مؤسسات حماس التي أغلقت قصراً وظلماً 
  .»الذين يديرونها) السلطة(تزال تعمل، لكن تم إسقاط مجالس إداراتها، وهم 

نسعى «: االنتخابات باعتباره استحقاقاً مهماً على صعيد إنجاز المصالحة، قالوعلى صعيد إنجاز ملف 
: في هذا الشأن، وقال» حماس«، رافضاً التشكيك في نيات »الى عقد االنتخابات، وهذا األمر يعنينا تماماً
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ة ، مشيراً إلى إنجازات الحرك»المناخ الحالي بالنسبة الى حماس هو األفضل كي تخوض االنتخابات«
التي حققتها، والتي قطعاً ستدعمها في أي انتخابات مقبلة، مثل إنجاز صفقة األسرى والنجاح في كسر 

  .»حماس«الحصار عن غزة، باإلضافة إلى ثورات الربيع العربي التي تصب في صالح 
يد نر«: وشدد الزهار على أن الضمان األكيد لنزاهة االنتخابات لن يتحقق إال بإطالق الحريات، وقال

بهذا األمر من دون ضمانات ) لفتح(اجراء االنتخابات في الضفة الغربية، لكن ال نستطيع أن نسلّم لهم 
نحن في حماس خضنا انتخابات نزيهة، وفزنا، ومع ذلك لم «: وأضاف. »كاملة تؤكد حياديتها وصدقيتها

يف الحال لو فازوا في انتخابات فك... يسلّموا لنا السلطة، واعتبروا أن الحكم راح منهم، وكأنه حق لهم
  .»مزورة

وسئل الزهار إن كان يعول على الزيارة التي قام بها مشعل على رأس وفد من الحركة األحد الماضي 
قطعاً هذه الزيارة هي «: واألردن، فأجاب» حماس«إلى عمان، في تتويج صفحة جديدة من العالقات بين 

، الفتاً إلى أن استئناف العالقات وبناء عالقات إيجابية مع »عليهاخطوة في االتجاه الصحيح ويمكن البناء 
  .األردن يتوقف على السياسة األردنية واألوضاع هناك

ال يوجد قرار «: من سورية إلى دول عربية وإقليمية، قال» حماس«وعلى صعيد ما يتردد عن نقل مقر 
فتح مكاتب » حماس«اً ما تردد عن عزم ، نافي»داخل الحركة بمغادرة سورية طالما لم يطلب منها ذلك

واضاف ان معظم حكومات دول ثورات الربيع العربي هي حكومات تسيير . لها في تونس أو تركيا
  .أعمال ال يملك أن يأخذ قرارات إستراتيجية في الوقت الراهن

  ٤/٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  "الوحدة"المخاطر المحدقة بالقضية تستوجب : حمدان .١٤

أسـامة حمـدان إن المخـاطر       " حمـاس "العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية       قال مسؤول   
  .والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية تستوجب موقفاً فلسطينياً موحداً لمواجهتها

عبرنا محطة مهمة جدا في هذا االتجاه ونصر على استكمال المصالحة مع إدراكنا أن              : "وأضاف حمدان 
  ".ات القادمة تحتاج إلى موقف فلسطيني موحدمواجهة التحدي

وأوضح أن أبرز هذه التحديات هو السعي اإلسرائيلي الحثيث لتهويد مدينة القدس وإلغاء هويتها العربيـة          
واإلسالمية، وما تتعرض له مقدساتها اإلسالمية والمسيحية من انتهاك وعدوان، وما يتعرض لـه أبنـاء                

 خطة إسرائيلية استراتيجية تهدف إلى تخفيض عدد سكان القدس من           القدس من محاولة استئصال في ظل     
" المستقبل النيابيـة  "جاء ذلك خالل لقاء حمدان عضو كتلة         . في المائة  ١٥العرب والمسلمين إلى ما دون      

النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت، مؤخراً، يرافقه مسؤول الحركة في منطقـة صـيدا وسـام                  
  .الحسن

: فان األوضاع على الصعيد الفلسطيني الداخلي وفي المخيمات الفلـسطينية، وقـال حمـدان             وبحث الطر 
استمعنا من الحريري ما اعتدنا سماعه منها من دعم للقضية الفلسطينية وتجاه الحقوق الفلسطينية سـواء                "

  ".على المستوى الداخلي أو العالمي
  ٤/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين
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  بشأن معتقلي حماس" لجنة الحريات "تضلل" فتح: "برهوم .١٥
" لجنة الحريات"بتضليل الرأي العام، و" فتح"، حركة "حماس"  اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية :غزة

، في حين تواصلة االعتقاالت "حماس"المنبثقة عن حوارات القاهرة، عبر زعمها اإلفراج عن معتقلين من 
  ".الباب الدوار"السياسية وإتباع سياسية 

إن أجهزة  "قدس برس"كان خليل عساف، عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية، قال في تصريح لـ و
  ".حماس"األمن في الضفة الغربية أطلقت سراح ثالثة وستين عنصراً من حركة 

هذا عبارة عن : "تعقيًبا على ذلك" قدس برس"لوكالة " حماس"وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة 
من " فتح"لرأي العام وللجنة الحريات، ومحاولة إلرباك ساحة عملها، حتى تتهرب تضليل واضح ل

التي " الباب الدوار"هذه عبارة عن تنفيذ لسياسة : "وأضاف". المسؤولية عن االعتقاالت السياسية المستمرة
ح البعض والمسؤولين فيها، ثم تطلق سرا) حماس(باعتقال العشرات من أبناء الحركة " فتح"تنتهجا حركة 

  ".وهكذا وتزود لجنة الحريات بمعلومات مضللة
مازلت " فتح"حماس تؤكد أن : "وطالب برهوم بإنهاء هذه السياسة، ووقف االعتقال السياسي برمته، وقال

، بل باتت تضلل الرأي العام ولجان الحريات، "حماس"تعتقل في الضفة الغربية العشرات من أبناء حركة 
ل الحديث على ضرورة أن خالد مشعل محمود عباس حتى يذللوا كافة العقبات وهذا أمر مستغرب في ظ

  ".أمام لجان المصالحة
 ٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
  معركة زعامة حماس تحسم لصالح مشعل: الشرق األوسط  .١٦

إن معركة » الشرق األوسط«بعد تدخل من قطر، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: علي الصالح: لندن
س التي كانت دائرة تحت السطح، تكاد تكون قد حسمت لصالح خالد مشعل، رئيس زعامة حركة حما

المكتب السياسي، على الرغم من إعالنه في اجتماع مجلس شورى الحركة الذي عقد في الخرطوم في 
الماضي، عدم رغبته في الترشح مجددا إلى هذا المنصب، لكن المصادر لفتت ) كانون الثاني(مطلع يناير 

 إلى الصيغة التي نشرها المركز الفلسطيني لإلعالم وهو المقرب من مشعل، على شكل بيان االنتباه
للحركة مفاده أن مشعل أعلن رغبته في عدم الترشح في االنتخابات المقبلة لرئاسة المكتب السياسي 

ا بعد المقبل، ولكن ليس معروف) نيسان(المقبل، وهناك من يقول أبريل ) حزيران(المتوقعة في يونيو 
  .مكان انعقاد المؤتمر، وإذا ما كان سيكون في الخرطوم أو الدوحة حسب المصادر

وأضافت المصادر أن هذه الصيغة تؤكد أن مشعل لم يحسم األمر بشكل قاطع بالقول إنه لن يقبل 
الترشح، بل ترك الباب مواربا كما ترك الحسم في هذا القرار لمجلس الشورى وهو الجهة الوحيدة 

  .مشعل، على حد قول هذه المصادر» تمنيات«لة لترشيح األسماء لهذا المنصب، الذي رفض قبول المخو
ولفتت المصادر إلى أن هذا البيان نشره مؤيدو مشعل استباقا لبيان آخر كان سيصدره مؤيدو نائبه موسى 

  .أبو مرزوق األكثر حظا لخالفته
منصب لمدة أربع سنوات أخرى، تكون فيها وأوضحت هذه المصادر رغبة مشعل في البقاء في هذا ال

في فلسطين » اإلخوان«األمور قد اتضحت، وسيكون بإمكانه االختيار بين منصب المرشد العام لفرع 
الذي أقر إعادة إنشائه في اجتماع مجلس الشورى، أو أن يشغل، إذا ما سويت المشكالت ودخلت حماس 

منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في إطار تقسيم اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
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وحسب هذه المصادر فقد . األدوار مع حركة فتح، حسبما ذكرت مصادر إعالمية في الشهر الماضي
  .أراد مشعل الذي وصفته بالذكي والمناور، أن يبدو كأنه يحظى باإلجماع في حماس

 ٥/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
  المملكة بعد زيارة استمرت أسبوعامشعل يغادر : الدستور .١٧

إن رئيس مكتبها » حماس«قالت مصادر مقربة من حركة المقاومة اإلسالمية :  حمزة العكايلة-عمان 
السياسي خالد مشعل غادر عمان أمس بعد زيارة استمرت اسبوعا متوجهاً إلى الدوحة، التقى خاللها 

  .قطري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيبجاللة الملك عبد اهللا الثاني بصحبة ولي العهد ال
وأضافت المصادر أن مشعل أجرى لقاءين رسميين فقط أثناء تواجده في عمان، فبعد أن التقاه جاللة 

  .الملك، التقاه سمو األمير علي بن الحسين والوفد المرافق له من أعضاء المكتب السياسي
د نصر وسامي خاطر غادرا عمان أمس، وأشارت إلى أن مشعل يرافقه عضوا المكتب السياسي محم

وتوجهوا إلى الدوحة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الستكمال ملف المصالحة الوطنية، فيما غادر 
عضوا المكتب موسى أبو مرزوق وعزت الرشق في وقت سابق، وبقي في عمان القيادي محمد نزال 

  .شرف على تنسيق ترتيبات زيارة مشعلعلى أن يلتحق بمشعل خالل يومين، واألخير كان قد أ
  ٥/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 

  
  يخوضون إضراباً عن الطعام تضامناً مع األسير خضر عدنانون االحتالل أسرى الجهاد في سج .١٨

 أكد أسرى حركة الجهاد في سجني عوفر والنقب في اتصاالت منفصلة مـع مؤسـسة األسـرى                  :غزة
تضامناً , خوضون منذ يوم الخميس الماضي إضراباً عن الطعام       أنهم ي , مساء أمس األول  » مهجة القدس «

احتجاجاً , على التوالي ) ٤٩(الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ         , مع الشيخ خضر عدنان   
  .على سياسة االعتقال اإلداري التعسفي من دون توجيه أي اتهام له

من , ساندةً للشيخ األسير في معركة األمعاء الخاوية      تأتي م , وأشار هؤالء إلى أن خطوتهم التضامنية هذه      
  .بعدما بات وضعه الصحي في مرحلة خطرة, أجل المساعدة على إطالق سراحه

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   المصالحةوإتمامجبهة التحرير العربية تدعو إلى تفعيل طلب عضوية فلسطين  .١٩
لى تفعيل طلب عضوية فلسطين في مجلس األمن واألمم المتحـدة            دعت جبهة التحرير العربية إ     :رام اهللا 

وطلب العضوية في المنظمات الدولية، وتفعيل واتمام اتفاق المصالحة ردا على المخططات االسـرائيلية              
  .إلى طريق مسدود» االستكشافية«ووصول المفاوضات 

كما توقعـت القيـادة الفلـسطينية       «جاء ذلك في بيان صدر عن الجبهة قال فيه األمين العام راكاد سالم              
وتوقعنا فقد وصلت المفاوضات االستكشافية الى طريق مسدود وذلك نتيجة تصلب اسرائيل واستمرارها             

 . في اجراءاتها التعسفية في البناء االستيطاني، ومصادرة االراضي وهدم البيوت في القدس
  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٥ص                                     ٢٤٠٢:                العدد٥/٢/٢٠١٢ األحد :التاريخ

  "المعادية إلسرائيل"رورة إسقاط األنظمة ليبرمان يؤكد على ض .٢٠
، في زيارة رسمية إلى )٥/٢(يتوجه وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء األحد : الناصرة

  .الواليات المتحدة األمريكية لبحث الملف النووي اإليراني
لينتون، ألول مرة منذ حوالي ومن المقرر أن يلتقي ليبرمان في واشنطن بنظيرته األمريكية هيالري ك

عام ونصف العام، كما يجتمع بعدد من كبار أعضاء مجلس الكونغرس، لبحث مسألة التهديد الذي تشكله 
  .على األمن القومي للدولة العبرية" األنظمة المعادية إلسرائيل"

ل تواجده في وبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية، يعتزم رئيس الدبلوماسية اإلسرائيلية التأكيد خال
الواليات المتحدة األمريكية على ضرورة إسقاط النظام الحاكم في كل من سورية وإيران، وعدم االكتفاء 

  .بفرض العقوبات عليهما
، شاؤول موفاز، التصريحات التي "الكنيست"من جانبه؛ انتقد رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة لـ 

ئيليين بشكل علني بشأن احتمال شن هجوم عسكري ضد طهران، يدلي بها المسؤولون والوزراء اإلسرا
  ".غير مسؤولة"واصفاً هذه التصرفات بـ 

وأكد موفاز، أن اللجنة البرلمانية برئاسته ستواصل مهامها بمراقبة عمل وقرارات حكومة بنيامين نتنياهو 
  .راتفيما يتعلّق بالملف النووي اإليراني، وذلك للتأكد من موضوعية هذه القرا

 ٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
  تل أبيب تعقد صفقة لشراء غواصة نووية سادسة وتتسلم اثنتين العام الجاري .٢١

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن عقد صفقة قبل بضعة أسابيع تقضي بقيام ألمانيا : الناصرة
أن تقوم برلين بتحمل المتطورة، على " دولفين"بتزويج الجيش اإلسرائيلي بغواصة نووية سادسة من نوع 

  .جزء من قيمة هذه الصفقة
إسرائيل وألمانيا "، بأن )٥/٢(الناطقة باللغة اإلنجليزية، اليوم األحد / جيروزاليم بوست/وأفادت صحيفة 

، "عقدتا صفقة قبل بضعة أسابيع تزود ألمانيا بموجبها سالح البحرية بغواصة سادسة من نوع دولفين
  .وية وأنواع مختلفة من أجهزة التجسس المتطورةالقادرة على حمل رؤوس نو

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة األلماني لشؤون الدفاع كريستيان شميت قوله إن برلين وافقت على 
تؤكد "وأضاف المسؤول األلماني أن الصفقة ". زبون له أفضلية"تمويل جزء من الصفقة باعتبار إسرائيل 

  ".لمدى التزام ألمانيا بأمن إسرائي
ونفى الوزير شميت خالل زيارة قام بها لتل أبيب، التقى خاللها مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين على 
هامش مؤتمر هرتسليا، ما نُشر من أن المستشارة األلمانية أنجيال مركيل نظرت في احتمال إلغاء الصفقة 

جنوب " حي غيلو"يطانية جديدة في رًدا على إقدام الحكومة اإلسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات است
  ".برلين معنية بتعزيز التعاون األمني مع إسرائيل"وصرح الوزير األلماني بأن . القدس

، في حين أن "دولفين"وتشير الصحيفة إلى أنه بحوزة الجيش اإلسرائيلي حالًيا ثالث غواصات من نوع 
لمها القوات البحرية اإلسرائيلية في وقت غواصتين أخريين في طور البناء في ألمانيا، ويتوقع أن تتس

  ).٢٠١٢(الحق من العام الجاري 
 ٥/٢/٢٠١٢قدس برس، 
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  مسيرات في رام اهللا ضد الغالء ورفع الضرائب وسياسة الحكومة االقتصادية .٢٢
تظاهر آالف الفلسطينيين أمس في شوارع نابلس ورام اهللا وبيت لحم والخليل، ضد : كفاح زبون: رام اهللا
، استجابة لدعوات نشطاء على المواقع االجتماعية "كسر الصمت"معيشة، في يوم أطلق عليه غالء ال

وهتف المتظاهرون ضد الغالء والسياسات الحكومية، داعين إلى وقف قانون . وفصائل من اليسار
  .الضريبة الجديد، ودعم السلع األساسية

وا الفتات تندد بالغالء الفاحش، من بينها وتجمع مئات الفلسطينيين عند دوار الشهداء في نابلس، ورفع
وطالبت النائبة نجاة ". نريد عدالة"، و"الزواج أصبح مثل الحج من استطاع إليه سبيال.. مع الغالء الحالي"

أبو بكر، رئيس الوزراء ووزراءه بالنزول إلى الشارع للتعرف على الحياة الصعبة التي يعيشها الناس 
الشارع الفلسطيني "لت للصحافيين أثناء مشاركتها في المسيرة ضد الغالء وقا. في ظل ارتفاع األسعار

، داعية الحكومة إلى مراجعة "اليوم يعيش أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع األسعار وفرض مزيد من الضرائب
الحقوق االجتماعية "و" ال للبطالة.. ال للغالء.. ال للفقر"ورفع المئات في بيت لحم، شعارات . شاملة
، وقال خضر كمال، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب "ديمقراطية ضمان للحقوق الوطنيةوال

الحكومة تحولت إلى جابي ضرائب وهدفها نهب جيوب الشعب، ولم تعد قادرة على اإلقناع "الفلسطيني، 
  ".بأنها تعمل على تعزيز صموده

، بينما رفع "بدنا نعيش"و" فاض الكيل"وعند دوار المنارة في رام اهللا، رفع مئات المتظاهرين شعارات 
وقال عثمان أبو صبحة، أحد ". نريد حكومة رعاية وليس حكومة جباية"المتظاهرون في الخليل، شعارات 

هذه البداية، وسنواصل من أجل الحصول على الحقوق االقتصادية واالجتماعية "قادة المبادرة الوطنية 
نرفض سياسة الخصخصة "ات الديمقراطية بيانا قالت فيه ووزعت القوى اليسارية والفعالي". لشعبنا

وفرض التقاعد المبكر بصورة إلزامية، ونرفض المساس بصغار المزارعين والموظفين من خالل 
الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ونطالب بسرعة خفض النفقات االستهالكية لدى القطاع 

  ".العام وكبار المسؤولين
نطالب السلطة وحكومتها بإعادة النظر في الموازنة العامة بما يراعي احتياجات شعبنا : "وأضاف البيان

الوطنية واإلنسانية، وتحديد سياسة ضريبية تتماشى مع ظروفه السياسية وأحواله االقتصادية، وتحديد 
نا وفئاته الحد األدنى لألجور، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين شبكة حماية اجتماعية لفقراء شعب

  . الشعبية، وتأمين رقابة فعلية على األسعار وتشجيع المنتج الوطني
  ٥/٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  لبناء مركز تجاري بالبلدة القديمة في القدسإسرائيلي مخطط  .٢٣

أعلنت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، عن مخطط جديد لبناء مركز تجاري وموقف خاص 
  .ض تابعة لدير األرمن في البلدة القديمة في المدينةعلى أرا

 .ومنعت قوات االحتالل سكان حارة األرمن من استخدام الموقف القديم، الذي تعود أرضه لدير األرمن
وقال سكان دير األرمن إنهم تظاهروا يوم الخميس الماضي ضد قرار إغالق الموقف ومنعهم من إيقاف 

   ".تالل منعتهم وفرقتهم بالقوةسيارتهم فيه، وأن شرطة االح
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الموقف "، مشيرين إلى أن "األرض تعود للدير وتبلغ مساحتها نحو أربعة دونمات"وأكد السكان أن 
في البلدية، وفرضت " لجنة الحي اليهودي"والعمارة تقعان مقابل مسجد الديسي، وقد فاجأتهم ما يسمى بـ

  ".ف، ثم منعتهم من الوقوف بصورة نهائية شيقل رسوم الوقوف في الموق٢٠٠عليهم دفع مبلغ 
  ٤/١/٢٠١٢، موقع فلسطين أون الين

 
  سلطات االحتالل تواصل هدم المنازل وقمع المظاهرات السلمية: "أوتشا" .٢٤

 أفاد تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألرض الفلسطينية المحتلة : وفا–رام اهللا 
مس، بأن فلسطينيا استشهد في قطاع غزة، وأصيب عشرة مواطنين خالل ، التابع لألمم المتحدة، أ)أوتشا(

  .قمع سلطات االحتالل للمسيرات السلمية بالضفة وذلك خالل األسبوع الماضي
وأكد التقرير أن سلطات االحتالل واصلت هدم منازل المواطنين، واالستيالء على أراضيهم بالضفة بما 

  .فيها القدس
 فردا من عائلتين، األول في ١٥ هدمت منزلين األمر الذي أدى إلى تهجير وذكر أن سلطات االحتالل

بيت حنينا بالقدس، والثاني لعائلة تقطن في أم الخير، التجمع السكاني الرعوي القائم على أراضي 
 فردا، وبلغ ٨٠ بلغ ٢٠١١بالخليل، مشيرا إلى أن إجمالي المهجرين في القدس الشرقية لعام ) ج(المنطقة 

  .نصفها سكنية, ٤٠مجمل المباني المهدمة 
وأوضح التقرير مقتل فلسطيني، على يد قوات االحتالل، أثناء عمله بأحد األنفاق الواقعة أسفل الحدود 

 فلسطينياً، إضافة ٣٦ بلغ ٢٠١١بين مصر وقطاع غزة، منوها إلى أن إجمالي قتلى األنفاق في عام 
ات السياق، حيث تضمنت الغارات الجوية وانهيار األنفاق،  آخرين في حوادث مختلفة في ذ٥٤إلصابة 

والصدمات الكهربائية، وما تزال األنفاق المصدر الرئيسي لنقل البضائع، ومن بينها مواد البناء المقيد 
دخولها عبر المعابر الرسمية مع إسرائيل، باإلضافة إلى الوقود الذي يشترى بثمن أقل من ثمنه في 

  .إسرائيل
لتقرير إلى إصابة فلسطيني، من قطاع غزة على يد القوات اإلسرائيلية بالرغم من تواجده خارج ولفت ا

 متر عن السياج الذي يفصل بين ٣٠٠أو بالقرب من المنطقة المقيد الوصول إليها، التي تبعد مسافة 
لى إسرائيل والقطاع، التي تفرضها إسرائيل من جانب واحد، موضحا أن إسرائيل تفرض قيودا ع

 متر براً، باالضافة إلى المناطق التي تبعد عن ١٥٠٠الوصول إلى المناطق التي تبعد عن السياج مسافة 
  .الشاطئ مسافة ثالثة أميال بحرا

عما كانت عليه قبل % ٥٠وبين التقرير ان الواردات عبر المعابر الرسمية مع إسرائيل ما زالت اقل بـ 
 ٥رات محصورة بمحاصيل زراعية معينة، حيث بلغت ، وما زالت الصاد٢٠٠٧فرض الحصار عام 

 شاحنة، بينما كان ١٧؛ ما معدله ٢٠١١شاحنات لهذا األسبوع، بينما كان المعدل األسبوع السائد في عام 
 شاحنة أسبوعية تصدر مختلف المنتوجات الزراعية ٢٤٠ يبلغ ٢٠٠٧المعدل قبل فرض الحصار عام 
  .لمحلية في الضفة وإسرائيلوالصناعية إلى األسواق العالمية وا

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 
  المستوطنون يحاولون إحراق مسجد في الضفّة .٢٥

هاجم قطعان المستوطنين، فجر أمس، قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام اهللا، وحاولوا إحراق 
توطنين المسلحين اقتحمت ونقلت وسائل إعالم محلية، عن سكان قولهم إن قطعان المس.مسجد البلدة 
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القرية وحاولت الوصول لمسجد تميم بن أوس الداري، وسط القرية، قبل أن يتصدى لهم شبان رشقوهم 
  .بالحجارة ما أدى إلى إصابة مستوطن واحد على األقل قبل أن يلوذوا بالفرار

ة ألهالي القرية في قاموا بأعمال استفزازي“وذكرت حركة المقاومة الشعبية في القرية أن المستوطنين 
لعبة تبادل لألدوار بين جيش االحتالل، الذي نفذ الجمعة عدواناً همجياً على القرية أصيب خالله أكثر من 

  .” شخصاً ومتضامنة فرنسية وصفت حالتها بالحرجة٢٠
وقالت مصادر فلسطينية إن مجموعات من شبان القرية انتشرت في محيط القرية وشوارعها وقامت 

” حلميش“مشيط لجميع المناطق ونصبت نقاط مراقبة على مداخل القرية ومقابل مستوطنة بأعمال ت
  .  ”المقامة على أراضي القرية وقرى مجاورة، تخوفاً من إقدام المستوطنين على فعلة من هذا النوع مجدداً

  ٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  اجزجنود االحتالل يجبرون فلسطينيين على التعري عند أحد الحو .٢٦

، أمس، عدداً من الفلسطينيين على التعري على حاجز ”اإلسرائيلي“أجبرت قوات االحتالل : )وكاالت(
عسكري شرق بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية وصادرت مالبس بعضهم، فيما قمعت 

  .المسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان
ت االحتالل نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الشرقي لبلدة يعبد وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوا

وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها واستجوابهم وإرغامهم على خلع 
  .مالبسهم واحتجازهم لفترات متفاوتة 

 ٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   الفلسطينية في القدسإسرائيل تمنع بيع األدوية: نقيب صيادلة فلسطين .٢٧

قال نقيب صيادلة فلسطين الدكتور فواز صيام ان قوات االحتالل االسرائيلية تمنع :  إيهاب مجاهد-عمان
  .صيادلة القدس المحتلة من بيع االدوية الفلسطينية أو التعامل معها

، ان سلطات على هامش مشاركته في اجتماعات اتحاد الصيادلة العرب" الدستور"وأضاف، في لقاء مع 
االحتالل االسرائيلية قامت قبل شهر تقريبا بمصادرة جميع االدوية الفلسطينية الموجودة في صيدليات 

  .القدس الشرقية في اطار حملة تفتيشية عليها
 الصيدليات لفترة طويلة وطلبت منهم التعهد بعدم أصحابواشار الى ان سلطات االحتالل قامت بحجز 

 إسرائيل إلىنية في صيدلياتهم بحجة أنها مهربة من أراضي السلطة الفلسطينية توفير االدوية الفلسطي
  .على اعتبار ان القدس هي جزء من اسرائيل

  ٥/٢/٢٠١٢الدستور،عمان، 
  

  لجنة المصالحة المجتمعية تطالب بالتوافق على حكومة تجسد المصالحة على األرض .٢٨
نة االعالمية والعمل الجماهيري في لجنة  أكد عبد العزيز قديح رئيس اللج: تحسين االسطل-غزة

المصالحة المجتمعية أمس على ضرورة االسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني خالل اجتماع 
الرئيس محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي بقطر كي تستطيع لجنة المصالحة تنفيذ 

  .خطتها وخلق مناخات تصالحية تجسد المصالحة على األرض
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وأعرب قديح عن أمله في أن يتمكن الرئيس عباس وخالد مشعل من حل كل القضايا العالقة والتي 
  .تعترض تنفيذ ما اتفق علية في اتفاق المصالحة

أن اللجنة وضعت تصورات للعمل على األرض وداخل شرائح المجتمع " الحياة الجديدة" واضح قديح لـ 
  .وطنية وانهاء حالة االنقسامللضغط من اجل تنفيذ اتفاق المصالحة ال

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   تقرر هدم منزلين لشقيقين من بلدة الخضرإسرائيليةمحكمة  .٢٩

 أصدرت المحكمة العليا االسرائيلية، امس، قرارا بهدم منزلين لشقيقين من بلدة الخضر : وفا–بيت لحم 
  ".عدم الترخيص"جنوب بيت لحم، بذريعة 

ق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلدة الخضر أحمد صالح، ان المحامي غياث ناصر سلم وقال منس
وكانت سلطات االحتالل سلمت قبل عامين  .بلدية الخضر قرار رد المحكمة الخاص بهدم المنزلين

خضر جنوب بلدة ال" أم ركبة"الشقيقين خالد ونادر صالح عبد السالم اخطارين بهدم منزليهما في منطقة 
  .بحجة عدم الترخيص

وأضاف صالح أن المواطنين قدما استئنافا للمحكمة االسرائيلية لوقف قرار الهدم، اال أن المحكمة 
  .رفضت االستئناف وأقرت بالهدم الذي سينفذ األسبوع الجاري

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  قطيع أغنام جنوب الخليل  مسلح يسرقمستوطن .٣٠

لمواطن فلسطيني في بلدة الظاهرية  على سرقة قطيع أغنام يعود مستوطن يهودي مسلحأقدم : الخليل
  ).جنوب الضفة الغربية(جنوب الخليل 

قرب " تينا"أن مستوطنًا مسلًحا من مستوطنة " قدس برس"وأوضح الشاب إياد ابو شرخ لمراسل 
من األغنام والماعز، يعود أقدم صباح اليوم على سرقة قطيع أغنام مكون من مائتي رأس  الظاهرية،

  .جنوب البلدة" الطيران"لعمه دعيس عبد الكريم أبو شرخ، أثناء رعيه لالغنام في منطقة 
وأجبر صاحبها على مغادرة أراضيه الزراعية تحت  وأشار أبو شرخ إلى أن المستوطن سرق األغنام،

  .اب األراضي في المنطقة القريبةتهديد السالح، مبينًا أن المستوطنين شنّوا اعتداءات سابقة على أصح
شن مستوطنون هجوًما على حي تل الرميدة بمدينة الخليل، وقاموا برشق الفلسطينين  السياق ذاته؛ وفي

  .بالحجارة والزجاجات الفارغة، دون البالغ عن وقوع إصابات
 ٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 

  
   عدنان في جنين خضرخيمة التضامن مع األسير  يدهماالحتالل .٣١

الليلة الماضية، خيمة التضامن التي تم نصبها بعد تأدية صالة  دهم جيش االحتالل اإلسرائيلي،: جنين
الذي  ،)شمال الضفة الغربية(أمام منزل القيادي األسير خضر عدنان في بلدة عرابة بجنين  الجمعة أمس

  . يوما٤٩ًيخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
نود االحتالل داهموا الخيمة وأزالوا صور زوجها األسير ويافطات وأفادت زوجة الشيخ عدنان بأن ج

  .التضامن معه، ورايات حركة الجهاد اإلسالمي، وقاموا بتمزيقها وإلقائها أرًضا
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قوات االحتالل مدعومةً بآليات عسكرية "من جانبها؛ قالت مصادر محلية في بلدة عرابة قضاء جنين إن 
  ".ن المنازل فيها وقامت بتفتيشهااقتحمت البلدة، وداهمت عدداً م

وذكرت المصادر أن المداهمة طالت منازل من شاركوا في الوقفة، التي نظمت باألمس إسناداً للشيخ 
  .خضر عدنان في معركته، والقائمين على خيمة التضامن، واألشخاص الذين أموها

 ٤/٢/٢٠١٢قدس برس، 
  
     الفلسطيني  للشعبدع المنامةيؤكد  يلتقي هنية ونالبحري ملك .٣٢

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل اسـتقباله، أمـس، رئـيس الحكومـة                  : )بنا(
الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، وقوف المملكة ودعمها إلى جانب الـشعب الفلـسطيني لنيـل حقوقـه                 

واسـتعرض الجانبـان آخـر       .المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف       
  .المستجدات والتطورات التي تشهدها األراضي الفلسطينية

وأكد الملك حمد أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتقوية الموقف الفلـسطيني لمواجهـة التحـديات التـي        
تواجهها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة الوصول لحل عادل وشامل ودائم في المنطقة العربيـة               

يعزز األمن واالستقرار والسالم، وشدد على حرص البحرين على دعمها للشعب الفلسطيني الـشقيق              بما  
  .في هذه الظروف الصعبة

من جهته، أعرب هنية عن دعمه للبحرين وعروبتها، وأكد أن البحرين خط أحمر ال يمكن التفريط فيهـا                  
  . وإنجازاتألنها دولة عربية إسالمية، وأشاد بما تحقق للمملكة من إصالحات

 ٥/٢/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
 
   بالعريش"إسرائيل"تفجير خط الغاز المؤدى إلى ..  الثانية عشرةللمرة .٣٣

قام مجهولون منتصف الليلة الماضية بتفجير خط الغاز العربى والمؤدى إلى إسـرائيل غـرب               : العريش
قتين، وترتفع حاليـا الـسنة      العريش بالقرب من محطة السبيل والتى سبق تفجير الخط عندها مرتين ساب           

ووصلت أجهزة األمن المصرية وسيارات الدفاع المدنى والفنيـين        . مترا فوق األرض   ٣٠اللهب بارتفاع   
  .من شركة جاسكو المشغلة للخط للسيطرة على االنفجار

 ٥/٢/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
   

  ضد إيران" مهين"تتبرأ من إعالن إسرائيلي " سامسونغ "شركة .٣٤
أثار إعالن تلفزيوني إسرائيلي غضب شركة سامسونغ الكورية لإللكترونيات أمس بعدما           :  لندن -سيول  

إليران، وأعربت عن خشيتها من تهديد إيراني       " المعادي"استخدم كمبيوترا لوحيا من إنتاجها في اإلعالن        
لذي أنتجتـه القنـاة     واستنكرت الشركة الكورية اإلعالن اإلسرائيلي ا      .بمنع منتجاتها بسبب هذا اإلعالن    

أن قنـاة   " سامسونغ"وتابعت  . ، وأعلنت أنه ال صلة لها به وأنها لم تشارك فيه          "هوت"اإلسرائيلية بالكابل   
تقدم الكومبيوترات اللوحية غاالكسي كهدايا لمشاهديها وأن اإلعالن كـان جـزءا مـن الحملـة                " هوت"

  .اإلعالنية للمحطة في إطار اجتذاب مشتركين ومشاهدين جدد
  ٥/٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
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  ولكن هل تنجح تل أبيب في مهاجمة إيران؟...  إسرائيلي متواصل بالحربتلويح .٣٥
ال يترك المسؤولون العسكريون والسياسيون االسرائيليون مناسبة من دون :  أمال شحادة-القدس المحتلة 

مع المسؤولون في أحاديثهم ويج. إطالق تهديدات عسكرية بحجة الخطر على اسرائيل وعلى وجودها
على ان هذا الخطر قادم من ايران وسورية ولبنان وغزة مجتمعين وان ال جبهة من هذه الجبهات االربع 

، الذي عقد على مدار يومين وناقش »هرتسيليا«وفي مؤتمر . منفصلة عن غيرها سوى في الجغرافيا
وعلى رغم ان . ض القوى الى ذروتهاوصلت التهديدات وحملة استعرا» األمن القومي اإلسرائيلي«

المسؤولين في اسرائيل يدركون حقيقة القدرات العسكرية للجيش االسرائيلي ولديهم التفاصيل الدقيقة 
لتقارير مراقب الدولة ولجان تحقيق في االخفاقات العسكرية، التي تتحدث بوضوح عن محدودية القدرات 

 لم يتوان احدهم عن استغالل المؤتمر لشن حملة تهديد غير االستخبارية والهجومية والدفاعية السرائيل
  .مسبوقة، بخاصة تجاه ايران ولبنان

والسؤال الذي يطرح هنا هو ما الذي يدفع بنائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون االستراتيجية، موشيه 
 يوجد في العالم ال«: يعالون، الى االعالن عن ان بالده قادرة على ضرب كل منشأة نووية ايرانية بقوله

وكل من يعتقد بأن المنشآت النووية في ايران . أي هدف تم تشييده من قبل اإلنسان ال يمكن إصابته
قيل ذلك في مؤتمر . »المدفونة في عمق االرض محمية فمن المحبذ أن يعيد النظر في تصوره هذا

ه ضربة ضد ايران مع عرض هرتسيليا بعد يومين من حملة لجنراالت اسرائيليين دعوا فيها الى توجي
ولم يكتف يعالون بهذا . خرائط تتحدث عن سبع وعشرين منشأة نووية تضعها اسرائيل في قائمة اهدافها

 اسرائيلي، في مواجهة الخطر االيراني الذي يهدد -االستعراض، بل راح يتحدث عن تنسيق اميركي 
  .الجميع

  تحليل يعالون ليس يتيماً
اإلنفجار الذي وقع في منشأة «: موقف األميركي من ضرب ايران، فقال إنوكشف عن سر التحول في ال

الماضي دمر منشأة كانت معدة إلنتاج صواريخ ) نوفمبر(للصواريخ قرب طهران في تشرين الثاني 
  .»مداها عشرة آالف كيلومتر كانت ستشكل تهديداً للواليات المتحدة

لى يقين بأن المعركة محسومة لصالح اسرائيل وبأن حديث يعالون هذا يظهر ان أصحاب القرار باتوا ع
السيناريو الذي يتوقعونه سيؤدي الى حرب شاملة على مختلف الجبهات وهو سيناريو استكملت اسرائيل 

  .استعدادها له
فرئيس اركان الجيش، بيني غانتس ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية، . تحليل يعالون لم يكن يتيماً

ولم ينس . وكوخافي، أطلق تهديده مباشرة اليران ولبنان. فساه في استعراض القوىافيف كوخافي، نا
واستعرض معطيات لم تنشر من . »اسرائيل ضحية للعدوان«تأكيد النهج االسرائيلي التقليدي بأظهار 

 الف صاروخ في ايران ولبنان وسورية وغزة موجهة على اسرائيل فيما طهران تكثف ٢٠٠: قبل
ل على قنبلة نووية وباتت تملك نحو مئة كليوغرام من اليورانيوم المخصب تكفي النتاج جهودها للحصو
تهديد كوخافي تصاعد تجاه لبنان فراح يتحدث عن ان الخطر المحدق باسرائيل . »اربع قنابل نووية

يتزايد وبان معظم الصواريخ وضعت في مخازن في مناطق مأهولة بالسكان في محاولة لمنع الجيش 
  .»رائيلي من الوصول اليهااالس
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معظم الصواريخ تصل الى مدى اربعين كيلومتراً وهناك صواريخ يصل مداها الى آالف «: وأضاف
الكيلومترات وتهدد سكان كل بلدة في الدولة العبرية ورؤوس هذه الصواريخ تحمل كميات كبيرة من 

  .»المتفجرات التي لم يسبق وان استخدمت في الحروب السابقة
تقرير كشف عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن المعلومات االستخبارية المزعومة في ووفق 

اسرائيل تدعي ان في غزة عشرة آالف صاروخ، بينها صواريخ متطورة وصواريخ كتف مضادة 
للطائرات وأخرى للمدرعات، وهذه بحسب االسرائيليين، ترسانة تهدد امن الجنوب وال يمكن السرائيل 

وعدم السماح بتعزيزها يعني دعم قرار توجيه ضربة عسكرية ضد غزة، الذي . » بتعزيزهاالسماح
يحظى حالياً بدعم عسكري وأمني وسياسي اكبر بعد استئناف اطالق الصواريخ، الخميس الماضي، على 

  .جنوب اسرائيل بعد هدوء دام اكثر من شهر
 القدرة على حماية سكان الجنوب في حال تصعيد بعد ايام من حديث نتانياهو أبدت قيادة الجيش قلقها من

فقد شهدت بلدات الجنوب مؤخراً . ، وكان الجواب المبدئي ان ال حماية كاملة»حماس«عسكري مع 
احتجاجات واضرابات لعدم توافر المالجئ وسقوط ثمانية صواريخ خالل يوم واحد، االسبوع الماضي، 

والمعطيات حول هذه المنظومة تشير . قادرة على الحمايةدليل كاف على ان منظومة القبة الحديد غير 
.  صاروخاً اطلقت بعد نصب القبة الحديد اسقطت المنظومة اربعة واربعين صاروخاً فقط٧٧الى انه من 

 من ٨٧ الفاً و٥٨وفي التقرير ان عدد االسرائيليين الذين يفتقدون الى الحماية في مدينة بئر السبع، هو 
 مدرسة تحتاج إلى تسعة االف متر مربع ٨٢ من أصل ٦٧لمدينة بحاجة إلى ترميم و ملجأ في ا٢٦٤بين 

  . روضة أطفال تحتاج إلى مئة وثمانين متراً مربعاً من الحماية٢٠٨ من أصل ٦٠حماية لها و 
وقد اعترف مسؤول عسكري خالل التعليق على هذا التقرير ان التحصينات في بلدات محيط غزة، ال 

  .سعافات األوليةتتعدى حماية اإل
هذه التقارير تعكس جانباً من . »اما صفارات االنذار فتعاني خلالً، وعدد كبير من السكان ال يسمعونها

  .فشل القدرات الدفاعية التي يتفاخر بها االسرائيليون
كريات شمونة ونهاريا ومعظم بلدات الشمال تعاني من نقص كبير بالمالجئ ومن وسائل الحماية وقد 

ن اعلن هناك عن اضرابات احتجاجاً على ذلك فيما بثت القنوات التلفزيونية االسرائيلية تقارير سبق ا
  .تعكس النقص الخطير في المالجئ واالستعدادات لحدوث أي طارئ

مثل هذه التقارير في مقابل ما اعلن عنه كوخافي وغانتس يثير خوفاً كبيراً لدى االسرائيليين الذين ال 
وال يخفي هؤالء قلقهم من مدى القدرة . بير عن عدم ثقتهم بما يعلن من استعراض قوةيترددون في التع

على مواجهة الصواريخ المتطورة لدى الطرف اآلخر، بخاصة صواريخ الكتف المضادة للطائرات 
ويحاول االسرائيليون في هذه االثناء ادخال تحسينات الى مدرعاتهم وطائراتهم في . والمضادة للمدرعات

  .ولة للتخفيف من خطر هذه الصواريخ على سالح الجو االسرائيلي في حال وقوع مواجهاتمحا
. للمفاخرة بها» هرتسيليا«أما االستخبارات العسكرية، فخصص كوخافي قسماً من كلمته في مؤتمر 

وحاول اظهار قدرات خارقة للجهاز ومعرفته ألدق التفاصيل في الطرف اآلخر، بخاصة في ادعائه 
  !نظومة صواريخ موجهة على اسرائيل في بيت من كل عشرة بيوت في جنوب لبنانوجود م

  استعراض قوة
عند الحديث عن ايران فإن الحماية من الصواريخ الكيماوية وغير التقليدية تتصدر قلق االسرائيليين 

واريخ والتقارير تشير، بما ال يقبل التأويل الى ان اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها من الص
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والمتوقع ان تفقد معظم . خمسة وخمسين في المئة من االسرائيليين فقط يملكون اقنعة واقية. الكيماوية
واعترف مسؤولون في الجبهة الداخلية ان تزويد جميع االسرائيليين . هذه االقنعة فعاليتها السنة المقبلة

ة الموازنة التي يطالب بها الجيش باالقنعة يستغرق عامين على االقل، ويشدد هؤالء على ضرورة اضاف
  .لضمان استعداداته العسكرية والمدنية وإال ستتوقف عملية صناعة وتوزيع الكمامات

اذ ان الحديث عن قدرة اسرائيل . التحذيرات المتصاعدة من ضربة عسكرية على ايران ليست صدفة
بقه آخرون، هو استعراض وس» هرتسيليا«على ضرب كل منشأة ايرانية، كما زعم يعالون في مؤتمر 

قوة من دون رصيد، اذ ان التقارير واالبحاث والتحذيرات تؤكد ان ضربة عسكرية اليران ستلحق 
اما من ناحية الهجوم فان الكشف عن عدم قدرة القنابل الذكية، التي حصلت عليها . ضرراً بالغاً باسرائيل

ير الهدف في مخازن في عمق االرض، يعرقل اسرائيل من الواليات المتحدة، على القيام بمهمتها بتفج
والخطر من هذه . جانباً من المهمة المفترض ان توضع على رأس اولويات نشاط سالح الجو االسرائيلي

القنبلة ال يقتصر على هذا الجانب بل ان استخدامها يشكل خطراً على طاقم الطائرة التي ستحمل هذه 
  .جر قبل الوصول الى الهدفالقنابل، اذ ان االحتمال االكبر ان تنف

 تقارير اخرى يحسم خبراء jpg).أ ف ب(وفي إيران بند دائم على جدول أعمال حكومة نتانياهو 
وعسكريون سابقون ان اسرائيل غير قادرة على القضاء على المشروع النووي االيراني، وقد اطلع 

رخ ميخائيل بار زوهر والكاتب للمؤ» موساد«يعالون وكوخافي وغانتس على الكتاب االخير حول نشاط 
فقد استنتج الكاتبان من تقارير استخبارية اجنبية واستناداً الى خبراء امنيين غربيين وتقارير . نيسم مشعال

. حول القدرات االسرائيلية، ان سالح الجو االسرائيلي غير قادر على تدمير المفاعل النووي االيراني
ستؤدي إلى تأجيل القنبلة النووية اإليرانية لسنوات، ولكن في العملية العسكرية «: وجاء في الكتاب

  ، وهو امر يحتم »حزب اهللا«و » حماس«المقابل، فإن رد الفعل اإليراني سيكون قاسياً للغاية، بمساعدة 
، ان ١٩٤٨على صناع القرار عند اتخاذ القرار المصيري، الذي لم تشهده الدولة العبرية منذ العام 

  .» غير قادرة على تدمير البرنامج النووي اإليرانيائيلإسريعلموا أن 
  ٥/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
 !! الجندي اإلسرائيلي إلى أهله سالماعودة .٣٦

 ياسر الزعاترة 
كان ذلك يوم األربعاء الماضي عندما وجد األخير نفسه . لم يصدق الجندي اإلسرائيلي ما يجري حوله

 إن عناصر دوريته قد تركوا القرية، وإن عليه المغادرة، وإنهم لن محاطا بعدد من الفلسطينيين يقولون له
 .القريبة من مدينة رام اهللا” بدرس“حدث ذلك في قرية . يصيبوه بأذى

أدرك الجندي الحقيقة، وعندما شعر باألمان، ترك نفسه لمضيفيه الذين أوصلوه سالما إلى حدود الجدار 
 . فكان أن شكرهم وثمن موقفهماألمني الذي سرق أجزاء من أراضي القرية،

في ” يديعوت أحرونوت“هذه القصة كانت ألهميتها وما تنطوي عليه من دالالت خبرا رئيسا في صحيفة 
، ودائما ألهميتها، من دون أن تنسى ”فرانس برس“، وكان أن نقلتها تاليا وكالة )الخميس(اليوم التالي 

رقة، اإلشارة إلى قصة الجندي جلعاد شاليط الذي أسر الصحيفة وتاليا الوكالة، ومن باب تثبيت المفا
 .وتمت مبادلته بألف أسير فلسطيني
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وفيما لم تنقل الوكالة الفرنسية وجهة نظر من نقلوا الجندي بعد منحه األمان، فقد كانت الصحيفة 
فة لدمَّر لو كان الجندي أصيب ولو بصورة طفي“، حيث نقلت عنهم القول بالنص ”مهنية“اإلسرائيلية أكثر 

ال بأس من المبالغة بقصد التبرير، مع أن قتل الجندي في هذه الحالة (” لنا الجيش اإلسرائيلي القرية
 ).يشكل مقاومة مشروعة بحسب القوانين الدولية

لم تكن هذه المرة هي األولى التي يحدث فيها أن يضلَّ مستوطنون أو جنود إسرائيليون طريقهم فيجدوا 
ت فلسطينية، ثم تقوم األجهزة األمنية الفلسطينية بتسليمهم سالمين إلى الطرف أنفسهم وسط تجمعا

 .الصهيوني
لكن هذه الحكاية األخيرة تبدو أكثر إثارة من سواها لجهة أن الجندي اإلسرائيلي كان قد دخل القرية في 

ياحة أو لشراء ، ولم يكن قد دخلها للس)األرجح أنها العتقال بعض الفلسطينيين(سياق عملية عسكرية 
 !!بعض البضائع الصينية الرخيصة التي تنتشر في مناطق الضفة الغربية

لسنا هنا في وارد إدانة أهل القرية، ليس فقط ألن ما فعلوه لم يكن نتاج قرار جماعي، والمؤكد أن من 
أحدا في كان الجندي مسلحا بالطبع واألرجح أن (بينهم من تمنى قتل الجندي لو ملك األداة المناسبة 

، بل أيضا ألن ما جرى هو نتاج سياسة شاملة أفضت إلى ثقافة جديدة في )القرية ال يملك سالحا ناريا
مناطق الضفة نشرها القادمون الجدد إلى سدة السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح بعد التخلص من 

نذكر (حة في انتفاضة األقصى ياسر عرفات، هم الذين كانوا أمعنوا في هجائه بسبب تأييده للمقاومة المسل
الذي يستخدم ضد الرئيس ” كرزاي فلسطين“بأن من كانوا يهاجمون زعيم المرحلة األخيرة ويعتبرونه 

، هم أنفسهم الذين يغنّون له اليوم، فإذا لم تكن هذه هي الحزبية المقيتة فماذا - ياسر عرفات–الرمز 
 !).تكون إذن؟

الحظوا نعومة (” التنسيق األمني“واالستثمار، وثقافة ” البزنس”في ضوء ثقافة البناء والتنمية و
، وحيث تحول المقاومون إلى هدف لالعتقال والتعذيب إذا كانوا من حماس والجهاد، بينما )المصطلح

انخراطهم في جهاز األمن (أصبح زمالؤهم من حركة فتح موظفي درجة رابعة في مؤسسات السلطة 
ثقافة، كيف لنا أن نستغرب من أولئك الشبان أن يفعلوا ما فعلوا، مع العلم في ضوء مثل هذه ال).. ممنوع

 !أنهم لو فعلوا غير ذلك لتحولوا إلى أهداف للعدو والشقيق في آن؟
لقد تعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية لعملية إعادة تشكيل للوعي طوال السنوات السبع األخيرة، إذ 

، بل جرِّمت المقاومة بكل أشكالها واستهدفت بالكامل، باستثناء لم يجر تجريم العمل العسكري فقط
ولم يتوقف األمر عند ذلك، . فعاليات شعبية محدودة يوم الجمعة ضد الجدار يتصدرها الناشطون األجانب

” البزنس“بل أضيفت له ثقافة الدولة التي تتطلب حالة من األمن واألمان واالستقرار المناسبة ألجواء 
ر، وتجاهل قضية األرض المحتلة التي ال بد من المقاومة حتى يتم تحريرها، فيما تحولت واالستثما

حركة التحرير الوطني التي ينبغي أن تقود التحرير إلى حزب حاكم يعقد مؤتمره تحت االحتالل 
 .وبتسهيالت منه

ول إنه خبر حتى ال يخرج علينا من يق(شعرنا بالغصة ونحن نقرأ الخبر الذي أكده أهالي القرية 
، ليس فقط ألن هناك في سجون االحتالل ثالثة آالف أسير نعلم أن اإلفراج عن عدد من )مدسوس

كبارهم لم يحدث إال بصفقة تبادل مع جندي إسرائيلي أسير، بل أيضا ألن األرض ال تزال محتلة 
لف اثنان على أن ويطاردها نتنياهو كما يطارد قدسها ومقدساتها باالستيطان والتهويد، فيما ال يخت

مشروع المفاوضات قد أثبت عبثيته، ليس الستعادة فلسطين التي نعرف خريطتها جيدا، بل حتى الستعادة 
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 منها، مع تبادل لألراضي وتنازالت في القدس وشطب لقضية الالجئين كما قالت ٦٧الجزء المحتل عام 
  .لنا وثائق التفاوض التي لم يعد ينكرها أحد

  ٥/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  
  
  
 "الورقة" الزيارة وحماس "فشل"عن  .٣٧

 عريب الرنتاوي 
يحار المراقب في فهم دوافع بعض ما يكتب ويقال في قراءة وتحليل وتقييم زيارة وفد حماس األخيرة 
لألردن، واللقاء غير المسبوق الذي جمع رئيس مكتبها السياسي وخمسة من أعضائه، إلى مائدة 

أن بعض ما كتب ونشر صدر عن نقصٍ فادحٍ في المعلومات، فإننا ال نعذر من وإذا كنا نقدر ...الملك
ليست في موقعها أبداً، ” تحذيرات”في التحليل واالستشراف، إلى خالصات وتقديرات و” خفّة”ذهب بـ

الحركات اإلسالمية، األردنية ” راسخين في علم“خصوصاً حين تصدر مثل تلك القراءات، عن 
 .لى نحو خاصوالفلسطينية منها ع

في يدها، تمهد ” ورقة استراتيجية“أن تكون ) تكراراً(هل َعَرضت قيادة حماس على القيادة األردنية 
هل ...الطريق أمامها في الضفة الغربية، توسعة لدور إقليمي مفترض لألردن في المسألة الفلسطينية؟

صدرت القيادة األردنية أية إيماءات هل أ...وهل األردن راغب فيه؟...حماس في وارد القيام بهذا الدور؟
 .يفهم منها أمر من هذا النوع، بات مرغوباً؟

مثل هذه األسئلة والتساؤالت، سبق وأن أثيرت في معرض تفسير وتحليل عالقات حماس بأطراف عربية 
وإقليمية نافذة أخرى، وهي صدرت عن جهات مختلفة، بعضها ناصب حماس أشد حمالت العداء 

االفتراء، وأذكر أن مديراً سابقاً للمخابرات، يتعرض اليوم ألوسع عملية مساءلة في قضايا واالستئصال و
” درامية“الفساد وغسيل األموال، سعى ذات يوم، وهو في ذروة سطوته، وقبل أن يبدل موقفه بصورة 

ن حماس ال بالطبع، بأ” معلومات صارمة“من الحركة، إلى غسل أدمغة كثيرين منّا، بالقول المستند إلى 
أسماها حماس (في يد النظام السوري، وأن قيادة الخارج فيها على وجه الخصوص ” ألعوبة“تعدو كونها 

 .، ليست ببساطة، سوى امتداد للحرس الثوري اإليراني)الفارسية
يومها قلنا أن من ينطق بهذه الترهات، يصدر عن جهٍل ال بحماس واإلخوان فحسب، وإنما بتاريخ 

قلنا أن بحراً من دماء اإلخوان المسلمين السوريين ...اع المذاهب والطوائف واألقوام فيهاالمنطقة وصر
اللقاء بين الجانبين، ” حرارة“في حماة، سيظل يفصل ما بين حماس ونظام الرئيس األسد، مهما ارتفعت 

التي ” ستتباعالعمالة واال“وأن هذه العالقة لن تستحيل إلى عالقة تبعية، وأنها ليست من صنف عالقات 
 .تقيمها مجاميع فلسطينية ولبنانية هامشية مع نظام دمشق

في ” األلعوبة“انتهت عالقة حماس بدمشق اليوم، إلى ما يشبه القطيعة، وامتنعت الحركة عن القيام بدور 
في سوريا، تمتعت خاللها بما لم يتمتع ” سمان“يد النظام، برغم إقرار قادتها، بأن حركتهم قضت سنين 
في اللحظة الحاسمة، حسمت حماس موقعها ...به فصيل فلسطيني من حرية الحركة ومرونتها ويسرها

في يد النظام، ال تكتيكية وال استراتيجية، بل إن رئيس مكتبها ” ورقة“وموقفها، ورفضت أن تكون مجرد 
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ال تستخدم السياسي غادر دمشق تحاشياً لصورة تذكارية غير مرغوبة في توقيتها ودالالتها، حتى 
 .ضد شعب سوريا وفي الصراع اإلقليمي األوسع، المحتدم حولها” ورقة”الصورة كـ

في حينه، ” التحليل“أو ” المعلومة“الحركة، أو جناحها الخارجي بشكل خاص، فقد كانت ” فارسية“أما 
، ”زواج المتعة”بـفقائلها بدا قليل المعرفة والدراية، ....التي ال تُضحك أحداً” النكتة السمجة“أقرب إلى 

دولة المذهب في (وإيران ) السنية في نهاية المطاف(الذي يمكن به وحده، وصف العالقة بين حماس 
” الزواج الكاثوليكي“، وهي عالقة لم تَنتَمِ يوماً، وليس بمقدورها أن تنتمي لصنف )نهاية المطاف أيضاً

 يتمتع بذاكرة طيبة ما زال يتذكر، أنني أذكر، وأحسب أن بعض من...الذي ال فكاك منه وال طالق فيه
مع آخرين، جادلنا في فرضية أن كل باب يغلق في وجه حماس، الخارجة من فوز كاسح في أول 

، في عمان والقاهرة والرياض، ستُفتح مقابله )٢٠٠٦(انتخابات تعددية، حرة ونزيهة في العالم العربي 
، ”زواج المتعة“فمن المالم إذا عن ...ما كان فعالًعشرة أبواب أمام الحركة في دمشق وطهران، وهذا 

أم الرهان الذي ” ورقة“الرهان الذي يختصر حماس بمجرد كونها ..وأي رهان انتصر مع ربيع العرب؟
تحدث عن حماس بوصفها مكوناً رئيساً من مكونات حركة التحرر الوطني الفلسطينية، تحملها ظروف 

ات اضطرارية وممرات إجبارية، مرت بها جميع مكونات هذه الشعب والشتات والقضية، إلى تحالف
الحركة من وطنية ويسارية وقومية، من دون استثناء، في مراحل متعاقبة من تاريخ الكفاح الوطني 

 .الفلسطيني المعاصر
حماس في عالقاتها مع سوريا، حيث حظيت بأوسع التسهيالت غير المشروطة إال ببقائها ” تَكُنْه“ما لم 

الحركة في عالقتها ” تَكُنْه“وما لم ....على نظامها” المقاوم والممانع“دمشق، أمالً في إضفاء صبغة في 
اآلخذة في التراجع والفتور مع إيران، حيث مئات ماليين الدوالرات من الدعم المالي والعسكري 

وما الذي يدفع الحركة ...؟في عالقاتها مع عمان” تَكونَه“والتسليحي، هل ستقبل أن تقدم عليه اليوم، وأن 
لها يقتربون من مواقع السلطة والقرار في معظم دول المنطقة ” إخوانا“لفعل ذلك اآلن، وهي التي ترى 

لماذا تقبل اليوم، في لحظة الصعود اإلخواني في المنطقة، بما لم تقبل به من قبل، ...؟)آخرها الكويت(
” ورقةَ“وكيف يعقل أن تكون الحركة ...د واالستبداد؟حين كان إخوان المنطقة، مطاردين من نظم الفسا

 ؟”الملكية الدستورية“في األردن، يذهبون في معارضتهم إلى ضفاف ” إخوانها“فيما 
بقيادة حماس حد اإلقدام على طرح أمرٍ كهذا، وهي التي تتابع عن كثب، ” البالهة السياسية“وهل بلغت 

” المنافسة“ية طوال عشر سنوات من العزوف على مجريات السياسة الفلسطينية للدولة األردن
هل هناك متابع متوسط ....في الضفة الغربية؟” صراع األدوار“على التمثيل الفلسطيني أو ” المزاحمة”و

تحديداً، لم يعد معنياً بالصراع على التمثيل واألدوار مع ” مملكته الرابعة“الذكاء، ال يعرف أن األردن في 
، وأن هذه المرحلة قد حكَمت بشعار ذهبي فحواه، األردن أردن، وفلسطين فلسطين، القيادة الفلسطينية

وهي التجسيد للمصالح األردنية العليا في ” الدولة الفلسطينية هي خط الدفاع األول عن األردن“وأن 
 .النهائي ؟” حل الدولتين”عملية السالم و

الزيارة، إنما يتأثران بحسابات ” فشل”ترويج لـ، مثل ال”الورقة االستراتيجية“يبدو أن إشاعة نظرية 
السياسة المحلية وتحسباتها، فهناك أطراف عديدة، ال تريد لهذه العالقة أن تُستعاد، ال خشية من أثر ذلك 

سياسياً معنوياً ” تدعيماً“على أمن األردن واستقراره كما يقال أو يزعم، وإنما تحسباً لما يعتقده هؤالء 
لمكانة إخوان األردن، وقطاع من األردنيين من أصول فلسطينية، في المعادلة ) بياًواستتباعاً شع(

 .الداخلية
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والطريف في األمر، أن المحذرين من تداعيات الزيارة أردنياً، يتناغمون عن دون قصد أو سابق تنسيق، 
بات أخرى، ال من حماس نفسها، أو محسوبين عليها، ودائما لحسا” فشل الزيارة”مع بعض المروجين لـ

هنا يأتي التحذير من حسابات وحساسيات محلية، وهناك ....عالقة لها بالزيارة وال بحماس أو األردن
يندرج الترويج للفشل، في سياق صراع داخلي على قيادة حماس ووجهتها في المرحلة المقبلة، حتى أن 

) والت اسماعيل هنية األخيرةفي إشارة إلى ج(قال إن زيارات قادة حماس الخارجية ” الظرفاء“بعض 
تندرج في سياق الحمالت االنتخابية الداخلية، أكثر من كونها مرتبطة بحاجة الحركة والشعب والقضية 
لمثل هذه الزيارات والجوالت، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، بعد أن تردد أن مشعل ال ينوي الترشح 

 - او الوجه اآلخر – مشعل في عمان، مرادفاً في هذا السياق يصبح الترويج لفشل...لوالية جديدة
  .للمبالغة في تصوير نجاح جوالت هنية في عدد من الدول العربية واإلسالمية

  ٥/٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  ؟الخياراتأين  .٣٨

  حسام كنفاني
يناير ولم يحدث شيء، بعدما كانت السلطة /انتهى موعد السادس والعشرين من شهر كانون الثاني

ية روجت طيلة األسابيع الماضية أن ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله، وأن خيارات جديدة ستلجأ الفلسطين
  .” اإلسرائيلي“إليها بعد انتهاء اللقاءات االستكشافية من دون الوصول إلى نتيجة مع الطرف 

دم استخدامها، لم يعول أحد على تهديدات السلطة، فورقة الخيارات باتت بالية من كثرة التلويح بها وع
منذ التوجه إلى األمم المتحدة، وها هي اليوم تسير على الخط نفسه مع موعد السادس والعشرين من 

يناير، وال سيما أن القضية الفلسطينية ليست على رأس أي جدول أعمال في العالم، ال /كانون الثاني
  .غربي وال حتى عربي 

محتلة أخيراً، والتي أظهرت أن االطراف الدولية ال تزال ورغم الحركة الغربية التي شهدتها االراضي ال
مهتمة بعملية التسوية، فهي تأتي في إطار المسكّنات وإبقاء األمور سائرة على النحو الذي كانت عليه 
خالل الشهر المنصرم في ظل اللقاءات االستكشافية، أي وضع الطرفين على الطاولة الحتواء أي فتيل 

قة ال تحتمل انفجارين في آن، وخصوصاً في ظل األحداث في سوريا التي تحتل تفجيري مرتقب في منط
  .االولوية بالنسبة إلى الجميع، حتى بالنسبة إلى غالبية الدول العربية المنشغلة بأحداث بالد الشام 

ي فاجتماع لجنة المتابعة العربية، الذي كان من المقرر عقده األحد، والذي كان من المفترض أن يتخذ ف
ضوئه الفلسطينيون قرار الخيارات، لم يعد أحد يأتي على ذكره، وال سيما بعد تأجيل االجتماع العربي 

على الفلسطينيين انتظار ما . الخاص بسوريا، والذي يبدو أن لجنة المتابعة كانت ستكون على هامشه 
ذهبون إليها، والتي لن سيقرره العرب في ما يخص االجتماع السوري، قبل أن يحددوا الخيارات التي سي

  .تكون أكثر من انتظار أيضاً 
، التي تسعى إليها اللجنة الرباعية الدولية إلسكات الفلسطينيين قليالً ”حسن النية“انتظار هذه المرة لبوادر 

عن حقوقهم، من دون أن تنجع في إقناع بنيامين نتنياهو بتطبيقها، رغم اللقاءات المكثفة والسرية التي 
  . من مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير ونتنياهو جمعت كالً
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قد ال تختلف بوادر حسن النية أو التسهيالت عن كثير من األمور التي جرى سوقها في وسائل اإلعالم 
لكن هل سيكون هذا . ” ج“سابقاً، وخاصة في ما يتعلق بإطالق بعض األسرى ونشر قوات في المناطق 

  مود عباس للعودة إلى طاول التفاوض أو االستكشاف؟كافياً للرئيس مح
اإلجابة عن هذا السؤال ليست عند أبو مازن، بل عند كتلة الضغط المتعددة المصادر، التي تدفع إلى إبقاء 

  .” حسن النية“حال السكينة الفلسطينية، والتلهي مبدئياً ببوادر 
  ٥/٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  
 
 !مجددا" ضفتان لالردن"نامج  يستحضرون برالليكوديون .٣٩

 نواف الزرو
اسرائيل "وحول " االردن والوطن البديل"مرة اخرى، يتأجج الجدل في اروقة الليكود الصهيوني حول 

 داخل الليكود مطالبة بالعودة الى - ٠٣/٠٢/٢٠١٢- الجمعة-، ومرة اخرى تتعالى األصوات"الكبرى
" ارض اسرائيل"ر عمليا االردن جزءا مما يسمونها بوالذي يعتب" ضفتان لالردن"برنامج جابوتنسكي 

والتي تشمل فلسطين التاريخية واألردن، وهذه االصوات ليست يتيمة او منقطعة الجذور واالمتدادات، بل 
هناك مطالب قوية بان تتبنى قيادة الليكود هذا البرنامج كما قال ايتاي هارئيل، مؤسس البؤرة االستيطانية 

هي الطريق المناسب له " ضفتان لالردن"ان طريق جابوتنسكي :" ، موضحا"اينتو"لموقع " مجرون"
، وال يخفي هارئيل، انه موجود في الليكود "ولكن يجب االهتمام بان تسير قيادة الحزب في هذا الطريق

  .لكي يؤثر على برنامجه وخطواته السياسية، بكل ما يتعلق باالستيطان والمستوطنات
" طريق جابوتنسكي"  بـ -٢/٢/٢٠١٠السرائيلي االسبق موشيه أرنس في هآرتس ويذكر وزير الحرب ا

 قال ١٩٣٧في شهادة أمام لجنة بيل في لندن في الحادي عشر من شباط ،:"قائال" يوم التمرد"تحت عنوان 
دولة ; جابوتنسكي، ان هدف الصهيونية هو انشاء دولة يهودية على جانبي نهر االردن" زئيف"فالديمير 

، كان عدد سكان االستيطان اليهودي في أرض "للسكان العرب وذريتهم ولماليين اليهود"ن فيها مكان يكو
تبين بعد الحرب للقادة الصهاينة، انه فضال عن انه :"، مضيفا" ألف نسمة٤٠٠اسرائيل في تلك االيام نحو 

هذا شرط النشاء دولة  و-ال يوجد ما يكفي من اليهود النشاء اكثرية يهودية صلبة في ارض اسرائيل 
 لن يكون قدر كاف في الهجرة اليهودية المتوقعة النشاء اكثرية هكذا -يهودية غربي االردن وشرقيه 
  ".حتى في المنطقة غربي االردن

فحينما يصر الليكوديون المتشددون في الخريطة السياسية االسرائيلية بين آونة واخرى على استحضار 
، فان المسألة اذن ليست عفوية، وليست لمرة واحدة، وليست ردة "لالردنضفتان "شعارهم الجابوتنسكي

اقتحام "فعل ابدا، بل هي برنامج سياسي معزز بااليديولوجيا الصهيونية والتوراتية، لذلك لم تكن عملية 
 على يد مجموعة من المستوطنين ٢٠١١/الحدود االردنية في الثاني والعشرين من كانون اول

ية وبدون مناخات ايديولوجية وسياسية ناضجة، ففي الخلفية كم هائل من االدبيات عفو" المتطرفين
ان الدولة اليهودية كان يجب ان "، و"االردن جزء من ارض اسرائيل"السياسية والتوراتية التي تزعم ان 

  "...!ان الوقت لم يفت على مثل هذه الدولة"، و"تقام على ضفتي االردن
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أن قيام دولة إسرائيل على ضفتي نهر "ي السابق روبي رفلين كان أعلن فرئيس الكنيست االسرائيل
 الثالثاء -يديعوت أحرونوت"، وكانت صحيفة "األردن هدف قابل للتحقيق اآلن أكثر من أى وقت مضى

إن مراقبين سياسيين في إسرائيل رأوا أن تصريحات ريفلين تعني أن تل " ذكرت"٢٠٠٩ / ٠٧ / ٢٨
، "دن أرضا إسرائيلية، وأنه ال يجوز التفريط بها أو التفريط بالضفة الشرقيةأبيب تعتبر أرض األر

إن أمنية : "الذى قال" شيمون بيريز"أن تصريح ريفلين كان للرد على رئيس الدولة "وأفادت الصحيفة 
زئيف جابوتنسكي، أحد مؤسسى الحركة الصهيونية، بقيام دولة إسرائيل على ضفتى نهر األردن 

جابوتنسكي كان يحلم بدولة يهودية على ضفتي "، وأكد بيريز خالل الجلسة أن " التحقيقأصبحت صعبة
نهر األردن، وأن هذا الحلم كان حلما كبيرا بالنسبة لنا، ربما أكبر من الحياة والزعماء قد يرتكبون 

 على ضفتي إن أمنية جابوتنسكي بقيام دولة إسرائيل: "، وفي رده عليه قال رفلين"أخطاء كبيرة أحيانا
جابوتنسكي لم يكن "، مضيفا بأن "نهر األردن تصلح اليوم أكثر من أى وقت مضى في تاريخ إسرائيل

  ".مخطئا
التنازل عن جزء من "وكذلك كانت دعوات سابقة صدرت من الكنيست اإلسرائيلى لمطالبة الحكومة بعدم 

ردن هى جزء ال يتجزأ من أرض األراضي الواقعة غربي وشرقي ضفتي نهر األ"، معتبرة أن "أراضيها
  ".إسرائيل الكبرى

 قرار مجلس األمن ١٩٤٨أن اسرائيل نفذت سنة : " مثال" مكان تحت الشمس"ونتنياهو يزعم في كتابه 
 وذلك بتخليها عن الضفة ١٩٦٧ الصادر بعد تسعة عشر سنة في تشرين الثاني ،٢٤٢الدولي رقم 

، ?..صة الفلسطينيين من فلسطين، تنفيذا للقرار المذكوروأن هذه الضفة هي ح.. الشرقية لنهر األردن
تم في فرساي التعهد لليهود بإقامة دولة في "ويستحضر نتنياهو الماضي االستعماري مذكرا أنه قد 

هذه المنطقة التي تسمى أرض إسرائيل ..فلسطين، وشمل الوطن القومي آنذاك ضفتي نهر األردن
، ويرى أن بريطانيا التي كلفت باالنتداب على .."ردن وإسرائيل اليومتشمل أراضي دولتي األ..االنتدابية

هذا الوطن القومي لليهود قد تراجعت عن التعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب وعد بلفور ففي عام 
 انتزعت بريطانيا شرق األردن من الوطن القومي لليهود، وبجرة قلم واحدة انتزع من األراضي ١٩٢٢

من هذه األراضي، وتم إغالق شرق األردن بكامله في وجه % ٨٠شعب اليهودي ما يقارب المخصصة لل
أن البريطانيين اقتطعوا األردن من أرض :"، ويزعم"١٠٩ص. االستيطان اليهودي حتى يومنا هذا

تقلص الوطن القومي اليهودي إلى ثلث مساحة "إسرائيل، وقدموه هدية للعرب ليكسبوا ودهم، وبذلك
  .١٢١ص ، "فلسطين

 اوضح من عبر هذه االدبيات عندما صرح في اعقاب فوزه في االنتخابات - شارون -وكان بلدوزرهم 
  ".ايضا شرقي االردن جزء من ارض اسرائيل: " قائال " فوكس "مع الصحيفة االلمانية /٢٠٠١عام/

 تمسكه بموقفه الداعي المتطرف، فيواصل تاكيده" االتحاد الوطني"اما النائب اليميني أريه ألداد من حزب 
، رغم االحتجاجات األردنية على تصريحاته، ونقلت صحيفة "وطن بديل للفلسطينيين في األردن"إليجاد 

ال يستطيع أحد أن يقنعني بأن األردن ليست للفلسطينيين "عن الداد قوله " ٢/٥/٢٠٠٩"-العبرية/ معاريف/
يئا جديدا فقد أكد على ذلك بن غوريون وأرئيل هذا ليس ش"، وأضاف "وأرفض بشدة االنتقادات األردنية

  ".وجميعهم من كبار قادة اليمين اإلسرائيلي المتطرف" شارون ورحبعام زئيفي
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ال يمكن إلسرائيل التنازل عن "غير ان عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بان أري رد عليه قائال بأنه 
األردن هي جزء ال يتجزأ من ارض جزء من أراضيها فاألراضي الواقعة غربي وشرقي ضفتي نهر 

  ".٢٠٠٩ / ٠٥ / ٢٧اذاعة الجيش /إسرائيل الكبرى
فالواضح في الخريطة السياسية االسرائيلية ان هذه االصوات الليكودية الداعية الى العودة الى 

 أيار ٣٠- هآرتس-، ليست يتيمة او قليلة، فحسب المحلل االسرائيلي جدعون ليفي"ضفتان لالردن"برنامج
هو الحزب األكبر في إسرائيل، وهو األكبر في تاريخ إسرائيل، وهو األكبر في " الليكود" فان-٢٠١١

 لم تنشأ عندنا ٨٦العالم الديمقراطي، اذ يبلغ عدد ممثليه في الكنيست، إذا ضممنا بناته وأخواته والتوائم ،
الليكود :"، مضيفا"ا ظالً ثقيالًقط أميبا سياسية كهذه مدت أذرعها إلى جميع األحزاب الكبيرة وألقت عليه

وهو " إسرائيل بيتنا"وأنشأ افيغدور ليبرمان حزب ; تقريباً فيه" كديما"فقد نشأت كل قيادة ; هو الحزب األم
تابعة " االستقالل"وكتلة ; "الليكود"من " شاس"وجاء جزء كبير من مصوتي ; "الليكود"أيضاً من خريجي 

 شعب واحد وحزب - نائبا عدد اعضاء الكنيست١٢٠من مجموع - نائبا٨٦ً، وهي معاً "الليكود"¯ ل
 ".واحد وصوت واحد، وال يوجد شيء كهذا في العالم الغربي

لنجد اننا ما زلنا امام مشروع صهيوني استعماري استيطاني اقتالعي احاللي كبير ومرعب، يستهدف 
ن يتوقف ابدا، وربما يشهد فلسطين واالردن معا، وليصل الى حدود الفرات، بل ان هذا المشروع ل

  .مسقبال المزيد من التصعيد والترجمات االحتاللية على االرض هناك
ولنجد انفسنا امام خريطة سياسية اسرائيلية تمتد مساحتها الحزبية لتشمل الليكود وتفريخاته اليمينية، وامام 

رها الى نهرها، وانما برامج سياسية يجمعون عليها مسعورة تتطلع ليس فقط البتالع فلسطين من بح
 ...!البتالع الضفة الشرقية برمتها ايضا

نعتقد بقناعة راسخة ان الوحدة الوطنية االردنية تبقى الحصن المنيع الذي تتحطم عليه البرامج واالجندات 
  .واالهداف الصهيونية

  ٥/٢/٢٠١٢العرب اليوم، 
  
  والفلسطينيون؟...  اإلسرائيليون خيارهم حسم .٤٠

  مرزوق الحلبي
فقد اندفع منذ بداية . بدو لي أن المجتمع اإلسرائيلي حسم خياره التاريخي في ما يتصل بقرار التقسيمي

  .معلن) فصل عنصري(سنوات األلفين بقوة في اتجاه التأسيس لنظام أبارتايد 
فقرار المحكمة العليا األخير في شأن التصديق على تشريع حكومي يحظر منح المواطنة اإلسرائيلية 

سطينيات وفلسطينيين من المناطق المحتلة الذين يتزوجون أمثالهم في إسرائيل، يشكّل مفصالً في السير لفل
ليس أن فكرة الفصل العنصري غير موجودة في . الذي كان حثيثاً نحو ذاك الفصل العنصري المعلن

. هر بها في أوساط الحكمالسياسة والفكر اإلسرائيليين أو في كتاب القوانين لكنها كانت مقنّعة أو غير مجا
إال أن السنوات األخيرة شهدت مداً يمينياً واضحاً لم يعد يخفي عنصريته ونزعته إلى إقامة الدولة العبرية 

  .على أساس الفصل التام بين الشعبين في المناطق التي تقوم عليها السيادة اإلسرائيلية بين البحر والنهر
وها هي .  القانون وسلطته على أساس تفوق اليهود وأفضليتهممارست الدولة اليهودية القوة إلنتاج

األكثرية في هذا المجتمع تقرر الذهاب الواضح في طريق األبارتايد الذي ال يبدو أن هناك ما يمكن أن 
  .يمنع االنزالق إليه
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وري  كمفصل ضر-» الديموقراطية المدافعة عن نفسها«وتخطت الدولة العبرية في العقد األخير مرحلة 
وهي هنا ليست أكثرية .  مقتربةً من ديكتاتورية األكثرية-في كل ديموقراطية محدودة كانت أو متطورة 

وهي مسألة ينبغي أن يراها . رأي بمقدار ما هي أكثرية عددية ألبناء المجتمع اليهودي في الدولة وبناته
، »يسار«إسرائيلي أو » يمين«الفلسطينيون وغيرهم كما هي من دون االنشغال بالبحث عن فوارق بين 

  .»كديما«أو حزب » الليكود«بين حزب 
فالفروق تقلّصت إلى خالف حول الطريقة ضمن إجماع متجدد واسع جداً يصر على فرض سيادة 

العزل المكاني للفلسطينيين إسرائيلية من البحر إلى النهر على نحو ما متفاوت من خالل سياسات 
  .يءـهود في كل شن توفّر امتيازات لليوانيوق

وما يجعل األمر في شأن أبارتايد حقيقةً أن األكثرية في المجتمع اليهودي تحفظ لنفسها بفعل التفوق على 
  .األرض، تقرير مصير شعب آخر وأرضه المحتلة

حسم . إن هذا التطور على األرض ينبغي أن يحظى بقراءة فلسطينية متجددة مغايرة لكل ما عرفناه
ئيلي خياره التاريخي على هذا النحو يستدعي حسماً فلسطينياً بهذا المستوى وليس أقّل المجتمع اإلسرا
صحيح أن هناك مراجعات استراتيجية في أوساط فلسطينية واسعة، تناقش طروحات جديدة . بقيراط واحد

لكن تصريف الشأن الفلسطيني يجري في غالبيته وفق قراءة متقادمة لألوضاع، وكجزء مما هو حاضر 
  .من أثر لسيرورات ماضية وكإرث ثقيل لمرحلة سابقة

وأقترح مثالً االستفاقة من حلم الدولة الفلسطينية المعقولة إلى جانب إسرائيل كجزء من إرث قرار التقسيم 
كما أقترح، اشتقاقاً من ذلك، االستفاقة من حلم تفكيك االستيطان بشكلية، البؤر الكبيرة وتلك . ١٩٤٧
في االعتبار نقاشات الداخل اإلسرائيلي فإن مثل هذا السيناريو غير ممكن في المدى فأخذاً ! الصغيرة

  .المنظور وال في أي تسوية متداولة اآلن
صحيح، أن وضعاً كالذي نشير إليه يدغدغ مجدداً النزعة العنفية أو مركب العمل العسكري الكامن في 

ع إليه قوى فلسطينية مغمورة بنشوة الربيع العربي وهذا خيار قد تدف... التجربة الفلسطينية ويستحكم بها
ومفاعيله، بخاصة أن اإلسالم السياسي بات القوة األساسية في الميدان العربي، ولكن هنا، أيضاً، ينبغي 

مثل هذا سيعيد . الحذر تماماً من المراهنة على الخارج الفلسطيني وعلى مراكز قوة قد تنشأ هنا وهناك
إلى رهانات لن تصب بالضرورة في مصلحة الشعب الفلسطيني، خصوصاً إذا كانت المسألة الفلسطينية 

بل قد يفضي ارتهان جديد للعرب في ! للقيادات العربية الجديدة حساباتها المختلفة، ولها أجندات كهذه
  .المحيط إلى إرجاء الفلسطينيين لالشتباك بقضاياهم الوجودية ضمن المعطيات الجديدة

وهو ال يعني في الوقت ذاته التسليم . عني العمل المسلح أو استعمال العنف بالضرورةواالشتباك ال ي
االشتباك هنا يعني البحث عن مشروع . بالواقع أو االرتداد إلى خطاب اُألمنية برمي اليهود في البحر

 تاريخية  وإنما عن تسوية- باعتبار هذا الخيار أخفق تماماً -سياسي جديد ال يقوم على تقاسم األرض 
تقوم على تقاسم السيادة مثالً ضمن دولة فيديرالية أو ثنائية القومية أو دولة واحدة يحقق فيها الشعبان 

  .تقرير المصير ضمن حدودها ودستورها
أورد هذه األفكار لفتح نقاش جدي يتحمل فيه الفلسطينيون حملهم ويقبلون فيه على الواقع والوقائع 

لم يعد للفلسطينيين مثل . أمنيات استندت إلى قوة العرب المتوهمة أو إلى وعودهمالجديدة فيه، بعيداً من 
وقد يكون . هذا الترف بعد اآلن بخاصة أن المجتمع اليهودي في الدولة العبرية حسم خياره التاريخي
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اقع الفعلي على الفلسطينيين بين البحر والنهر أن ينتجوا مشروعهم لمقاومة األبارتايد وإنهائه باعتباره الو
  .في هذه المساحة، وعدم االكتفاء بالحديث عن االحتالل كجزء من الواقع في جزء من الجغرافيا

صرنا في حاجة إلى انعطاف حاد في قضية الشعب الفلسطيني، قد يفرض علينا تغيير تسمياتها ونحوها 
  .وصرفها

  ٥/٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
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